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 مقدمه

 ی اهل سنت وجماعت دربارة اسماء وصفات خداوند عقيده

 ،ایمان به اسماء وصفات باری تعالی میی باشید   ،یکی از الزمه های ایمان به خداوند   

عزیز است. وباید متیککر شید کیه اسیماء      ،قوی ،حیمر ،ایمان به اینکه خداوند رحمان

یعنی هر اسم و وصفی که برای ذات بیاری تعیالی در    ،وصفات خداوند توقیفی هستند

 .قرآن وسنت صحیح آمده است قابل استدالل است

، می فرماید: وباید دانست خداوند سبحان شبیه ومانند هیچ یک از مخلوقاتش نیست   

یع البصیر. در اینجا با وجود اثبیات صیفت شینیدن ودییدن     ء وهو السملیس کمثله شی

 هرگونه تشبیه و همانندی را از خود نفی می کند. ،برای خود

وهمچنین در سایر اسماء وصفات وارده باید به آنها ایمان داشت و از هر گونه تأویل    

 و تحریف و تشبیه خودداری نمود.

ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ    ڄ  ڄژ  خداونیید در قییرآن کییریم مییی فرماییید:        

. )یعنیییی خداونییید ٠٨١األعررر:ا    ژچ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  

و  ،شما با ذکیر آن اسیمها خداونید را در دعاهایتیان فیرا خوانیید       ،اسمهای زیبایی دارد

به زودی خداوند آنهیا را   ،کسانی را که در اسمهای خداوند دچار الحاد شدند رها کنید

 ساند(.به سزای اعمالشان می ر

پ  پ  ژ  ماننید:  ،از جمله صفاتی که زیاد در قرآن وسنت آمده صفت دست می باشید    

ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ  ،٤٦المائرررر     ژۉ  ې  ې  ې  ېى  ژ  ،٠١الفرررر     ژپ  ڀڀ   

که در این صفات باید باور داشت که خداونید دارای   ،٥٧ص  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  

و حتیی نبایید در    ،د دست مخلوقان نیستدست است ولی به هیچ وجه این دست مانن

ذهن تصور چنین دستی را برای خداوند سبحان کرد. و همچنین نباید آن را به قیدرت  

زیرا اگر خداوند می خواست چنین کلمه ای را بیه کیار    ،یا چیزهای دیگری تأویل کرد

 ببرد هیچ مانعی وجود نداشت و می فرمودند: قدرت خداوند باالی همه قدرتهاست.

و همچنین دیگر صفات خداوند، که تمامی این صفات را به گونه ای بیرای خداونید      

 ثابت می کنیم که از هر گونه همانندی با مخلوقانش به دور است.
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 ﴾  فاتحه  سوره﴿

است.آيه( 7 ) مكياست،وداراي
 

را نیز  سوره  این،  آغاز هرچیز است  معنای  به  تحهفا  که  این  به  با توجه :تسميهوجه

از   سوره اولین  این  ، از طرفی است  شده  افتتاح  با آن  قرآن نامیدند زیرا«الكتابةفاتح»

مجید   ازکتاب  سوره  نویسند و اولین را می  آن  قرآن  کاتبان  که  است  شریف  مصحف

  ، این آیات  ولنز هر چند از نظر ترتیب ؛کند می  را تالوت  آن  خواننده  که  است  الهی

 نیست.  قرآن  شده  نازل  آیات  اولین  سوره

،«الكتابةفاتح» : استزیر   نام  آنها سه  مشهورترین  دارد که  نام  دوازده  فاتحه  سوره

 2«ةواقي»و«ةصال»،«حمد»  مشهور آن  . از دیگر نامهای1«المثانيسبع»و«الكتابمأ»

 باشد. می

  حدیث  جمله  ، از آن است  شده  روایت  احادیثی  سوره  این  در فضیلت آن:فضيلت

  رسول : گفت  که  است  المعلی سعیدبن و احمد از ابی  بخاری  روایت  به  ذیل  شریف

  از بزرگترین ، تو را شوی  از مسجد خارج  که  از آن  بدان، قبل: »فرمودند  من  به صخدا

را گرفتند و   دستم صخدا  گوید: رسول سعید میابو  ساخت  خواهم  آگاه  قرآن  سوره

مگر شما نگفتید  !صخدا  رسول  شوند، گفتم: ای  خواستند از مسجد خارج  که همین

  سوره  بزرگترین آری ؟ فرمودند: ساخت  خواهم  آگاه  قرآن  سوره  را از بزرگترین تو  که

  آیت  فت)ه  المثانی سبع  همان  این ؛ است  چپ  پ  پ  پچ :   قرآن

  در حدیث  همچنین.« است  شده  داده  من  به  که  است  عظیمی  ( و قرآن تکرارشونده

  است  ، آمده  عباس ابن از  در سننش  و نسائی  در صحیحش  مسلم  روایت  به  شریف

  باالیاز  ص حضرت  آن  بناگاه  بود که صخدا  نزد رسول جبرئیل»فرمود:   که

:  و گفت  دوخت  آسمان  سوی به را  نگاهش  . جبرئیلشنیدندرا   صدایی  سرخویش

بود.   نشده  هرگز گشوده  از این  و قبل شد  گشوده  در آسمان  اکنون هم  که  است  دری  این

                                                 

 شود. هفت آیه ای که قرائت آنها در نمازها تکرار مییعنی:  1

 یعنی: نگاه دارنده. 2
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: فرود آمد و گفت صخدا  نزد رسول  ای درفرشته  آن ، از دهد: سپس می  ادامه  راوی

تقرأ  ، لنهاليقر ةسور خواتيمو الكتاب ة: فاحتقيلك ني يؤهتام د أوتيتهام ملق أبرش بنورين»

 .«ال أوتيتهحرفا منهام إ

  نشده  داده  پیامبری  هیچ  از تو به  و قبل  شده  داده  برایت  که  دو نوری  بادتو را به  مژده»

 هرگز[ که  بدانرا   این].  بقره  سوره  پایانی  و آیات  ابالکت  فاتحه [آنها عبارتند از] ؛ است

 .« شوی می  را داده  همان  که  ، مگر آن  کنی نمی  را قرائت از آنها  حرفی  هیچ

  ، دربردارنده دین  و فروع  بر اصول  ، مشتمل کریم  قرآن  معانی  متضمن  فاتحه  سوره

  العالمین از رب  هدایت  درخواست  سوی  به  ، راهنمایی و شریعت  و عبادت  عقیده  اصول

 . است  منحرفان  از راه  ار ماندنبرکن  و در خواست

 

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   

  چگونه  دانستند که نمی صخدا   رسول»فرمود :   که  است  شده  روایت ك عباس  از ابن

  الرحیم رحمنال هللا : بسم که  جدا کنند تا آن  و آنها را از هم  قرار داده  ها فاصله سوره  میان

فهو  هللا ييدأ بيسم مل بال مر ذيأ كل»:  است  آمده  شریف  در حدیث .«شد  نازل  بر ایشان

 [خیر و برکت بی]ابتر  کار  ، آنآغاز نشود  وجلعز  خدای  نام به  که  هرکار مهمی :برتأ

( آغاز  الرحیم  الرحمن هللا  )بسم را با: خدا  کتاب  تالوت  صحابه  . همچنین« است

در   آن  . خواندن ستا  ، مستحب نیکی و عمل  در آغاز هرسخن  آن  کا تالوت، لکردند می

  نام  که  کسی  برای: « است  آمده  شریف  ثباشد زیرا درحدی می  آغاز وضوء نیز مستحب

ی نزد   ذبح  در هنگام  آن  خواندن  ین. همچن« نیست را بر وضوء نبرد، وضوئی خداوند

غکا   . در هنگاماند شمرده  دیگر آنرا واجب  ائمه  ، ولی  است ی مستحب شافعی  امام

 هللا بسم قل»:  است  آمده  شریف  زیرا در حدیث  است  مستحب  آن  نیز خواندن  خوردن

، بگو  هللا  بسم  ، در آغاز آن غکا بخوری  خواهی می  وقتی :يليك مما وكل بيمينك وكل

  آن  خواندن  که . چنان«بخور  تو است  در جلوی  هاز آنچ بخور و  راستت  با دست  گاه آن

 است:   آمده  شریف  باشد زیرا در حدیث می  نیز مستحب  جنسی  مقاربت  در هنگام
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ما  الشيطان جنبو يطانجنينا الش ، اللهماهلل : بسمقال هلهأ يأيت إذا أراد أن محدكأ لو أن»

.«بداأ الشيطان يرضه بينهام ولد مل يقدر نإ نه، فإرزقتنا

، بار خدا  نام ید: بههمبستر شود ، بگو  همسرش خواهد با می  که  گاه از شما آن  اگر یکی»

)از فرزند( بر   ای نموده  مان  روزی  را از آنچه  دور بدار وشیطان  ما را از شیطان !خدایا

 هرگز  ، شیطانشودمقدر   دو فرزندی  آن  ر میاناگر د  صورت  در این ؛کنار بدار

 .«برساند او آسیبی  تواند به نمی

  ذات مقدس  نام ؛ معبود بر حق  : یعنیهللا «وبسيارمهربانبسياربخشايندههللانامبه»

ی   بر هرمعبودی  که  است«  اله«  آن  . اصل نگردیده  اطالق  بر غیر وی  که  است خداوند

.  گشت  غالب  برحق بر معبود  آن  اطالق  ردید و سرانجامگ می  ی اطالق  باطل  یا به  حق  به

 ؛شود می  موصوف  قدسی  صفات  تمام  زیرا به  است  الهی  اعظم  اسم« هللا: « قولی  به

 :  است  فرموده  خداوند متعال  که چنان

    چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھچ 
  و رحیم  ، رحمان  و آشکار است  نهان  ، دانای اونیست جز  معبودی  که  است  کسی هللا»

 .[22یی  22حشر/ ].. « . است

 .اند  قرارگرفته« هللا«  ، صفاتاسماء دیگر  ، تمام دو آیه  در این  که  کنیم می  همالحظ

  طبق نشده، لکا  نامیده« هللا«  نام  دیگر به  کسی  و تعالی  تبارك  جز خدای  و از آنجا که

  است« جامد» هللا  اسم ، بنابراین  نداریم  سراغ  اشتقاقی  عرب  در سخن« هللا«  برای  دهقاع

 باشد. و فقها می  اکثر اصولیان  رأی  و این« مشتق«  نه

 مبالغه  ی اند، البته  مبالغه  ی بر وجه  از رحمت  مشتق  ، دو اسم« رحیم»و «  رحمن»

تفسیر  در  طبری جریر  ابن  که  . چنان بیشتر است  رحمت  در معنای«  رحیم»از « رحمان» 

  اسم«. است رحیم  مؤمنان  و به  رحمان  خلق  بر تمام  خداوند متعال: »گوید آنها می

 .شوند  نامیده  نباید بدان  دیگران  باشد که می  خداوند متعال  نیز ویژه«  رحمن»

  نام ، بهاز هر چیز  : قبل است  این«  یمالرح  الرحمن هللا  بسم«  اجمالی  ، معنای بنابراین

  خویش امور  از او در تمام  که  در حالی  کنم او آغاز می  یاد و تسبیح  و به  عزوجل  خدای

  چیز گسترده بر همه  رحمتش  که  است  زیرا او پروردگار و معبود برحقی  جویم می  یاری
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و   انیو مهرب  بخشش و تنها  ستتنها او  و کوچک  بزرگ  نعمتهای  دهنده  ، نعمت است

 . و مستمر است  مدام،  فراوان  که  اوست  احسان

  فاتحه  از سوره  ای آیه«  الرحیم الرحمن هللا بسم: « ها برآنند که ها و حنفی مالکی :آنحكم

  فاصله  قراردادن  فقط برای  که  هاست تنها آغازگر سوره  ها نیست، بلکه و سایر سوره

  بسم: « برآنند که ها ها و حنبلی . اما شافعی است  شده  آنها نوشته  ر ابتدایها د رهسو  میان

  در نماز واجب  آن  ، لکا خواندن است  فاتحه  از سوره  ای آیه«  الرحیم  الرحمن هللا

که:   نظر دارند بر این اتفاق  اسالم  ، أمت بگکریم  که  یادشده  فقهی  . از اختالفباشد می

 :  است « نمل«  در سوره  آیه  از یک  بخشی«  الرحیم  الرحمن هللا  بسم»

   چہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھچ
».   است  خداوند بخشایشگر مهربان  نام  به  نامه  و این  است سلیمان  از جانب  ای نامه  این»

 .[03 / نمل ]

 

پ  پ  پ  پ  ڀ   
شايستهستايشجمله» استها  جهت  که  است  زبانی  : ثنا و سپاسحمد »خداوند

  است  در این  یکی« شکر»و « حمد«  در میان  . فرقشود می  گفته  دادن  برتریو   تفضیل 

سایر   به  و هم  قلب  به  ، هم زبان به  ، اما شکر هم است  زبان  حمد فقط به  که

  جهت  حمد به  ، ولی است  شکر فقط در برابر نعمت  که  . دیگر اینباشد اعضامی

  موجودی  هیچ  از آنجا که. و نباشد  در برابر نعمتی هر چند ؛باشد محمود می کمال

  این مگر  نیست  نعمتی  و هیچ  کاملتر نیست  عزوجل  و اسماء از خدای  ، صفات درذات

  تمامی در حقیقت  ، پسگردد برتر برمی  متعال  ذات  آن  ، به واسطه  مستقیما یا به  که

  . درحدیث است  هر حمد و شکری  لکو تنها او ما  ها و شکرها سزاوار اوستحمد

ذکرها ال   بهترین :الدعاء احلمد هلل فضل، وأإال اهلل الذكر ال إله أفضل»:  است  آمده  شریف

است:   خداوندی  از آن ستایشها  همه آری«.  است  دعاها الحمد هلل  و بهترین  اال اهلل  اله

، مدبر و  ، مصلحسرور، ساالر ، پروردگار، مالک  معنی  : به رب «استعالميانربكه»

  ی اطالق  ی جز با قید و اضافت  و برغیروی  است  خداوند متعال  از اسمای  اسمی ؛معبود
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  ( منزل )صاحب  مرد رب  این : المنزل  رب  هکا الرجل: » بگویی  که  این  مثل ؛شود نمی

  است. بعضی  غیر از خداوند متعال  موجودی هر از  عبارت ؛ عالم  جمع« عالمین»  .« است

  انس، جن، فرشتگان  چهار نوع  شامل  که  است  عاقل  موجودات  مجموعه  عالم  برآنند که

  گفته  ، عالم و چهارپایان  حیوانات  به ؛ تعریف  این  شوند. بر اساس می  و شیاطین

 .شود نمی

 

ڀ  ڀ  ڀ  
مهربانبخشندهبسيار» بسيار   هللا بسم»معنای:   در توضیح  آیه  تفسیر این «استو

  چپ  پچ  به  خداوند متعال  در اتصاف  شد. و از آنجا که  بیان«  الرحیم  الرحمن

 چڀ  ڀچ:  به را  آیه  ، آن ار مهربانوجود داشت، پروردگ  و هیبت  تخویف  معنای

  صفات  ترتیب، در بیان این  تا به  ساخت  ، متصل است  و تشویق  ترغیب  متضمن  که

دو   جا گرداند زیرا این یک و  و امید همراه  را با رغبت  و هراس  بیم  خویش، معنای

از او پدید   و فرمانبرداری  اطاعت در  بندگان  برای  بهتری  دیگر، انگیزه در کنار یک  معنی

 آورند. می

 

ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  
  ملک»و هر دوقرائت:   شده  نیز خوانده«  ملک»دیگری،   در قرائت «ستروزجزامالك»

  است«  مالک»از  تر عامتر و بلیغ«  ملک»اند:  گفته  و متواترند. اما بعضی  صحیح«  و مالک

  جز با نظر و رأی تواند باشد و او نمی نافک می  وی  در ملک  بر مالک  ملک  زیرا فرمان

زیرا   تر است بلیغ«  مالک» : اند که دیگر گفته کند. برخی  فتصر  خویش  در ملک  ملک

  تفاوت  که  است  تر این صحیح باشد. ولی می  جهانیان  و همه  مردم  مالک  خداوند متعال

او   ذات  برای  وصفی  که: ملک  است این  پروردگار سبحان  به  نسبت  دو صفت  در میان

 .باشد او می  فعل  برای  یوصف  مالک  که ، درحالی است  تعالی

  قتاده . بندگانش  برای  پروردگار سبحان  از سوی  و جزاست  روز محاسبه الدين:يوم

برابر  در را  خویش  بندگان  درآن خداوند  که  است  الدین: روزی یوم»گوید:  می
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  بحسا : روز الدین یوم»گوید:  می  عباس  ابن«. دهد می  کیفر یا پاداش  اعمالشان

  اگر اعمالشان ؛دهد جزا می  را در برابر اعمالشان  آنان  پروردگار متعال  که  است  خالیق

  مورد بخشش  که  آنان دهد، مگر آنها کیفر شر می  خیر و اگر شر بود، به  خیر بود، پاداش

  که  است  و هوشیار کسی  زیرك»است:   آمده  شریف  در حدیث«. قرار گیرند  تعالی  حق

 «.نماید  و کوشش  تالش  بعد ازمرگش  و برای  قرار داده  محاسبه را مورد  خویش  نفس

 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
مي» را تو ياريپرستيمتنها تو از تنها   عبادت  : فقط تو را به یعنی »خواهيمميو

 از غیر تو یاری  و نه  پرستیم غیر از تو را نمی  ، نه گردانیم می  مخصوص  واستعانت

  است. و دراصطالح  و تکلل  فروتنی  نهایت  معنای  ، به خواهیم. عبادت: در لغت می 

کامل، و   فروتنی و  محبت  هر دو معنای  کننده  جمع  که  است  از عملی  شریعت: عبارت

 باشد.  و بیم  خوف

و   عتواض  دادن  قصد نشان  جمع، به  صیغه  به«  نستعین»و « نعبد«  دو فعل  کاربردن به

  وبزرگ  کرده  خود را تعظیم  آنان  که  معنی  این  به  است، نه  بندگان  از سوی  فروتنی

  درپیشگاه  تنهایی  به  از ایستادن  خویش  قصور و کوتاهی  به  بنده  که  اند. گویی  داشته

  آستان در  تنهایی  به  ایستادن گوید: بار خدایا  و می  نموده  اعتراف  خداوند بزرگ

از   ای وقطره  پیوسته  سایر مؤمنان  خاطر، به  نیست، بدین  من  تو سزاوار شأن  مناجات

بر   عبادت ساختن  و مقدم بپکیر   را با ایشان  دعایم  ، پس شوم می  ایشان  اقیانوس

 باشد. می دومی  درخواست  برای  ای وسیله  اولی  که  است  سبب  این  ، به استعانت

  یگانگی فقط تو را به !پروردگارا»گوید:  می چٿ  ٿچر تفسیر: د  عباس  ابن

، فقط  امورخویش  و بر کلیه  از غیر تو و بر طاعتت  نه  ترسیم و فقط از تو می  خوانیم می

دستور   بندگانش به  آیه  در این خداوند»گوید:  می  قتاده .«خواهیم می  از تو یاری

  فقط از او یاری  و در امورخویش  گردانیده  خالصاو   را فقط برای  دهد تا عبادت می

 .«بخواهند
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ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
رساند.  تومی  و قرب  انس  سرمنزل  ما را به  که  راهی «فرماهدايتراستراهمارابه»

و   راهیافته  شخص و راهنمایی. اما  از: ارشاد، یا توفیق، یا داللت  است  : عبارت هدایت

  معنای  به  درخواستش  کند، این می  هدایت  طلب  از پروردگار متعال  که  ای شده  هدایت

 فرماید:  می  خداوند متعال  که ، چنان است  وی  بر هدایت  افزودن  طلب

      چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئچ 
 .[24/14 ] «افزود  اند ، خداوند برهدایتشان یافته  هدایت  که  و کسانی»

  است  راهی  ، همان نیست  در آن  ای کجی  هیچ  که  است  ماسال  روشن  : راه صراط مستقیم

را  ص خاتم رسالت  خداوند متعال  شدند تا سرانجام  برانگیخته  بدان ‡پیامبران  که

  اموری  همه  دربرگیرنده  صراط مستقیم  که  است  گردانید. گفتنی  رسالتهایشان  بخش پایان

  از عقاید، احکام، آداب  اعم ؛گرداند می  نایل  و آخرتدنیا   سعادت  را به  انسان  که  است

 صخدا  رسول  که  است  آمده  سمعان  بن  نواس  روایت  به  شریف  و غیره. در حدیث
  بر دو پهلوی  که  گونه  است. بدین  آورده را  مثلی  صراط مستقیم  خداوند برای»فرمودند: 

  هایی درها پرده  و برآن  شده  گشوده  اییه دروازه در آنها  که  صراط دو دیوار است

در   همگی ! مردم  ای  گوید: هان می  که  است  دعوتگری و بر سر در صراط،  شده  آویخته

صراط   در بلندای  که  است  نروید. و دعوتگر دیگری  شوید و کج  صراط داخل

  گوید: وای او می  د، بهدرها را بگشای  از این  بخواهد تا قسمتی  انسان  قرارگرفته، و چون

  . بنابراین، صراط اسالم شوی وارد می  آن  قطعا به  اگر باز کنی  را بازنکن، که  آن !بر تو

بر سر   که  ، دعوتگریاند وی  محرمات  بازشده  و درهای  دیوار، حدود الهی ، دو است

اعظ ، و صراط است  بر بلندای  که  و دعوتگری  است خدا  ، کتاب است صراط

 «. است  هر مسلمانی  در قلب  الهی  واندرزگوی

او   که  فرموده  عنایت  محور هدایت  پنج  انسان  برای  خداوند متعال»اند:  علما گفته

 آید:  نایل  جاودانی  سعادت  قله  محورها، به  این  به  تواند با توسل می

 باشد، چون برخوردار می  نتولد از آ  از ابتدای  انسان  فطری: که  الهام  ی هدایت 1

 غکا و نوشیدنی.  نیاز به  احساس 
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  وحیوان  انسان  که  است  . گفتنی است  اول  هدایت  و مکمل  متمم  : که حواس  ی هدایت 2

 مشترکند.  هدایت  دو نوع  هر دو در این

 . است  قبلی  برتر از دو هدایت  عقل: که  ی هدایت 0

 . خطا ناپکیر است  یهدایت  : که دین  ی هدایت 2

 است.  دینی  تر از هدایت  مخصوص  الهی: که  و توفیق  یاری  ی هدایت 5

  دائمی خواستن  ما را به  آیه  در این  خداوند متعال  که  است  اخیر از هدایت  نوع  و همین

 «.است  داده  فرمان  آن

 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   
  کسانی ، همان گرامی  یافتگان نعمت  این «ايداشتهارزانينعمتانآنبهكهكسانيراه»

   فرماید: می  خداوند متعال  که  ، جایی است  یاد شده  از آنان« نساء«   در سوره  هستند که

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ 

  چڎڈ  ڈ   ژ  ژ

  ایشان خداوند به  که  است  کسانی  زمرهکند، در   از خدا و پیامبر اطاعت  و هر کس»

و   همراهان  آنهاچه !وه  و صالحان  ، شهیدان، صدیقان از پیامبران  اعم ؛است  داده  نعمت

 « است  بسنده خدا و خدا دانایی  از جانب  است  فضلی  هستند. این  نیکویی  دوستان

]4/28[. 

از   که  قرار نده  یعنی: ما را با گروهی «اندقرارگرفتهموردخشمكهكساني(راه)نه»

با وجود  که  آن  سبب تو دورند و به  از رحمت  که  اند، گروهی شده  منحرف  مستقیم  راه

  گردند. این مبتالمی  و شکنجه  عکاب  ترین سخت  اند، به  برتافته  روی  از آن  حق  شناخت

 یهودیانند. ،صخدا   لرسو  فرموده  جمهور علما و طبق  قول  به  مغضوبان

جمهور   قول  و به ی صخدا  رسول  فرموده  بر اساس  گروه  . این«گمراهان» راه«ونه»

  شناختند ولی را  حق  یهودیان  که از آنجایی  باشند. یعنی ( می )مسیحیان  ی نصاری علما

گردیدند و   الهی  وغضب  برتافتند، سزاوار خشم  روی  و از آن  را فروگکاشته  آن  آگاهانه

و   شده  منحرف  حق  ناآگاهی، از راه و  جهل  ( نیز از روی )مسیحیان  نصاری  از آنجا که
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قرار   آشکاری  کردند، در گمراهی  روی زیاده غلو و  عیسی  و منزلت  در مورد مقام

 گرفتند.

  عایشه  تروای  به  شریف  . در حدیث کن  را اجابت  دعایمان !: خداوندا یعنی «آمين»

 فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  عنها آمده هللا رضی

 .«والتأمني السالم عىل ء ما حسدتكميش عىل اليهود ما حسدتكم»

 .«اند   بر شما حسد نورزیده  گفتن و آمین  گفتن  سالم  اندازه چیز دیگر، به  یهود بر هیچ»

بعد از   گفتن آمین  . البته نیست  قرآن  و آیات  و از کلمات  دعا بوده«  آمین«  که  باید دانست

  آمین  امام  که هنگامی: » شریف  حدیث  این  دلیل  است، به  سنت  فاتحه  سوره  خواندن

  همراه  فرشتگان  گفتن آمینبا   گفتنش  آمین  بگویید زیرا هر کس  گوید، شما نیز آمین می

.«شود می  آمرزیده  اش گکشته  ، گناهانگردد

.  بهتر است  آن  از بلند خواندن  نآمی  خواندن  : آهسته که  است  ها این و مالکی  احنافنظر 

  جهری  نمازهای و در  آهسته  سری  در نمازهای  : آمین ها برآنند که ها و حنبلی شافعی اما

 کند. همراهی  با امامش  آمین  نیز در گفتن  شود و مقتدی  بلند خوانده

  این  احناف . نظردر نماز، بر دو نظرند  فاتحه  سوره  خواندن  محک  در باره  اسالم  علمای

  آیه  مقدار سه  به ی  غیر آن  و چه  فاتحه  سوره  ی چهدر نماز   قرآن  قرائت  مطلق  که  است

  نبوده  نماز فرض در  فاتحه  سوره  خواندن ، بنابراین  است  بلند فرض  آیه  یا یک  کوتاه

  ( استها ها، حنبلی شافعی ها، جمهور علما )مالکی  : رأی دوم  باشد. رأی می  واجب  بلکه

 .دانند می  را در نماز فرض  فاتحه  سوره  خواندن  که
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 ﴾بقره  سوره﴿

 . است  ( آیه282)  و دارای  ،است  مدنی
 

خداوند   که ویگا  ، یعنی« ه بقر«  داستان  در برداشتن  سبب  به  سوره  این آن:تسميهوجه

  سوره  : این قولی  به شد.  نامیده«  بقره» مأمور گردانید،  آن  ذبح  را به  اسرائیل  بنی  متعال

 گردید.  نازل  در مدینه  که  است  ای سوره  اولین

،  ؛ مسلم جمله است. از آن  شده  روایت  بسیاری  احادیث  آن  فضیلت  در باره آن:فضيلت

فرمودند:  صخدا  رسول اند که کرده  روایت  سمعان  بن  نواس و احمد از  ترمکی

در  :عمرانوآلةالبقرسورهالدنيا،تقدمهمفيبهكانوايعملونالذينهلهأوبالقرآنيؤتي»

  که شوند، درحالی می  آورده کردند، می  عمل  آن در دنیا به  که  آن  و اهل  روز قیامت، قرآن

  دیگری  شریف  در حدیث  همچنین«. قرار دارند  عمران  وآل  بقره  آنها سوره  در پیشاپیش

 شافع فإنه اقرأوا القرآن»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  امامه ابی  روایت  به

أو أو غيابتان،  كأهنام غاممتان القيامة يوم فإهنام يأتيان ، اقرأوا الزهراوينالقيامة يوم ألهله

 قال: اقرءوا اليقرة، فإن القيامة، ثم أهلهام يوم عن حياجان طري صواف من كأهنام فرقان

  کننده شفاعت  را بخوانید زیرا قرآن  قرآن :ةاليطل أخذها بركة وتركها حرسة، وال تستطيعها

دو  را آنعمران( را نیز بخوانید زی  و آل  )بقره  . زهراوین است  در روز قیامت  خویش اهل

از   ابر سفید و نورانی، یا دو چتر، یا دودسته  دو پاره  آیند؛ گویی می  در روز قیامت

و دفاع(  )پشتیبانی  محاجه  خود در روز قیامت  از اهل  گاه اند، آن گشاده بال  پرندگان

  برکت  آن  را بخوانید زیراخواندن  فرمودند: بقره  افگنند. سپس می  کنند و بر آنها سایه می

و نفوذ   تسلط و سیطره آن  توانند بر خواننده نمی  و ساحران  است  حسرت  آن  و ترك

  روایت  به  شریف  درحدیث  همچنین«. را حفظ کنند  توانند آن نمی  یا ساحران -یابند 

  البیت  قبورا فان  التجعلوا بیوتکم» فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  هریره ابی

نگردانید زیرا   را گورستان  هایتان : خانه الشیطان  الیدخله  البقره  سوره  قرأ فیهت  الکی

  در حدیث«. شود وارد نمی شود،  خوانده  بقره  سوره  آن در  که  ای خانه  به  شیطان

  ان»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  شده روایت سعد  بن از سهل  دیگری  شریف

  یدخلها الشیطان  لم  لیله  بیته  قرأها فی  من  و ان ، البقره  القرآن  سنام  و ان ء سناما، شی  لکل
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  بقره  قرآن، سوره  و قله  اوجگاه او قطع  است  اوجگاهی هرچیز  همانا برای : لیال  ثالث

  آن  به  شب  سه  شیطان کند،  تالوت  اش را در خانه  آن  شبانگاه  هر کس  است، بدانید که

 «.شود نمی ردوا  خانه

  بنای  به  مدنی  های و همانند سایر سوره  است  کریم  قرآن  سوره  ترین  طوالنی  بقره  سوره

دارد،   وعنایت  توجه  ابعاد آن  و تبیین  مدنی  در جامعه  مسلمانان  منظم  ساختار زندگی

دو در   زیرا این دیگر جدانیستند و از یک  بوده  با هم  و دولت  دین  در آن  که  ای جامعه

  های باشند. لکا بنیاد برنامه می دیگر یک  و ملزوم  الزم  و روح  جسم  همچون  اسالمی  نظام

  عمل  کاخ  و بر پا داشتن  اسالمی  عقیده  ساختن  ، بر نهادینه در مدینه  اسالمی  شریعت

 باشد. می استوار  است  و عقیده  ایمان  این  ترجمان  که  صالح

 

 ٱ ٻ ٻ
 به نام اهلل بسیار بخشنده وبسیار مهربان

 ٱ ٻ

ميم»شود:  می  خوانده الم،   در اوایل که  ای مقطعه  حروف»نویسد:  می  . قرطبی»الف،

  کسی  و جزخداوند متعال  است  در قرآن  است، سر الهی  آمده  قرآن  های از سوره  بعضی

  اند: ما دوست ازعلما گفته  بسیاری  افزاید: اما جمع می  داند. سپس سر را نمی  دیگر این

است، جویا   نهان  مقطعه  درحروف  را که  و فوایدی  گفته  آنها سخن  تا درباره  داریم

  باره دراین  ایشان  . پس گردیم  کرد، آگاه از آنها دریافت  توان می  که  ای و از معانی  شویم

  بسنده  آن  مشهورترین  در اینجا به  ند کها کرده  ارائه  و نظریاتی  پرداخته  تأویالتی  به

با   مبارزه  به  مقطعه  حروف  عربها را با این که: خداوند  نظر است  این  و آن  کنیم می

دارد تا   اشاره  عربی  زبان  هجای  حروف  به  حروف  این  معناکه  خواند، بدین فرامی  قرآن

  سخن  با آن  خودشان  که  است  حروفی  ماناز ه  مرکب  قرآن کند که  اعالم  اعراب  به

را بیاورند! و   نیست، نظیر آن خداوند  کالم  قرآن  هستند که  اگرمدعی  گویند، پس می

بر   بنابراین، حجت  آشکار است  و هماوردطلبی  مبارزه  در این  آنان  عجز وناتوانی  چون

  مورد تکلمشان  از حروف  قرآن  که  گردد زیرا با وجود آن تر و رساتر می بلیغ  آنان
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  با آن  مبارزه  و برای  را ساخته  توانند همانند آن نمی  که  واقعیت  این  نیست، نفس خارج

 «باشد می آن  بودن  و الهی  کریم  قرآن  بر حقانیت  روشن  آورند، خود برهانی  میدان به

  واردنگردید تا مبارزه  کریم  قرآن  در اول اجمع  همه  مقطعه  حروف»گوید:  می  زمخشری

از تکرار   هدف  که گونه  همان تر باشد، تر و جدی بلیغ  قرآن  و هماوردخواهی  طلبی

 کثیر ابن«.  است  بندگان  به  الهی  تکرار اندرزها و هشدارهای نیز،  قرآن  داستانهای

  حتما ذکر برتری است، آغاز شده  حروف  با این  که  ای هر سوره رو،  از این»گوید:  می

  که  ؛ حقیقتی است  گفتنی«. وجوددارد  سوره  نیز در آن  آن  اعجاز و عظمت  و بیان  قرآن

  روشن  قرآن  سوره  ونه در بیست  استقرائی پرداخته، با پژوهش  آن  کثیر در اینجا به  ابن

ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ  پ   پ  پ    پ  ﴿های:  وسوره  سوره  این  است، همچون  شده

، [٢-١األعراف:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    ﴿، [٣–١آلعمران:] ﴾ڀ ڀ   ٺ

] ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٹ﴿  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿،  [ ١إبراهيم:

[ ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ [٢-١السجدة: و ، [٢-١فصلت:

 اند. آغاز شده  مقطعه  با حروف  که  هایی دیگرسوره
 

 ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ ڀ 

  حقیقت یعنی: در این «نيستدرآنايشبهههيچ»عظیم   نقرآ  یعنی: این «كتاباين»

است  شده  نازل  خداوند متعال  از جانب  کتاب  این  که  نیست  ای و شبهه  شک  هیچ

متقین:  . مطلوب  به  رسیدن  برای  است  راهنمائی هدایت:  «استمتقينبرايهدايتي»

خاطر   همین  به اند،  داشته  نگاه  است  زیانشان  به  که  خود را از آنچه  هستند که  کسانی

در   عباس  اند.ابن  او پرهیز کرده  و محرمات  و از نواهی  پایبند گشته  اوامر الهی  به

پرهیز  خداوند  ازمجازات  هستند که  کسانی  متقین»گوید:  للمتقین( می  تفسیر: )هدی

  وی  از سوی  که  آنچه  به  کارند، و درتصدیقگ شناسند، فرونمی می  را که  و هدایتی  کرده

  يكون  العيد أن  ييلغ ال»است:   آمده  شریف  درحدیث«. امید دارند  رحمتش  ، به است  آمده

  و پرهیزگاران  متقیان  جایگاه  به  : بنده بأس  مما به حذرا    به  بأس ما ال  يدع  حتى  املتقني  من
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  خاطر پرهیز از ارتکاب ، به نیست  و ایرادی  مانع  رادر آن  آنچه  که  گاه رسد تا آن نمی

  که  است  شده  روایت  از ابوهریره«. نکند  هست، ترك  وایرادی  مانع  در آن  که  آنچه

با مسیر پر از   پرسید: آیا تاکنون  از وی  ؟ ابوهریره چیست  تقوی»گفت:  وی  به  مردی

؟  ای کرده چه  هنگام  فرمود: در آن  ! ابوهریره : آری فتمرد گ  ؟ آن ای شده  مواجه خاری

.  ام گشته  منصرف راه  آن  به  برجسته، یا از رفتن  ، از آن خار را دیدم  مرد گفت: چون

 !«همین  یعنی  فرمود: تقوی  ابوهریره

و   وآیندگان  گکشتگان  به  الهی  ها، سفارش خوبی  تمام  کانون  تقوی  که  نیست  شکی

نیز  ابودرداء  که گردد.چنان  آراسته  آن  تواند به می  مؤمن  انسان  که  است  صفتی  بهترین

  .است  گفته  چنین

   :است  این صفت  کند، نخستین ذکر می  متقین  را برای  چهار صفت  خداوند متعال  گاه آن
 

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ 

  ولی است،  و باور محض  در لغت، تصدیق :ایمان «آورندميايمانغيببهكهآنان»

  هر سه  شامل  که  است  ایمانی  همان  شود؛ مراد از آن  کار برده  به  طور مطلق  به  که  گاه آن

  گفته  و شافعی  حنبل احمدبن نظرند.  براین  بیشتر ائمه  باشد. که  و عمل  اعتقاد، قول  اصل

  است  گفتنی«. باشد هر دو می  وعمل  از: قول  عبارت  ایمان  که  است  بر آن  اجماع»اند: 

  هرآن«:  غیب»باشد. اما  پکیر نمی  فرموده،تجزیه  نازل  عزوجل  خدای  آنچه  به  ایمان  که

اند،  خبر داده  از وجود آن صخدا  یابدو رسول نمی  راه  آن  عقلها به  که  است  چیزی

. در  و دوزخ  ر و حشر، صراط، میزان، بهشتقبر، نش  قیامت، عکاب  های مانند نشانه

  باهلل ومالئكته  تؤمن  أن  يامناإل»فرمودند:  صخدا   رسول که  است  آمده  شریف  حدیث

خدا، فرشتگان،   که  است  آن  ایمان ورشه:  بالقدر خريه  خر، وتؤمناآل واليوم  ورسله  وكتيه

  قدر را در خیر و شر آن  همچنین و  را باور کنی  و روز آخرت  کتابها، پیامبرانش

گفت:   جراح  ابوعبیده  که  است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«.  نمایی تصدیق

  شماایمان  ما به  که  این  به  ؛ با توجه هست  بهتر هم  از ما اصحاب  آیا کسیهلل! ا یارسول
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  خواهند آمد که  ا کسانیبعد از شم! آری»؟ فرمودند:  ایم شما جهاد کرده  و همراه  آورده

  «دبهترن آورند، آنها از شما می  اند ایمان مرا ندیده  که در حالی  من  به

برپامي» است:  این  متقیان  صفت  دومین آن، با  نماز: ادای  برپاداشتن «دارندونمازرا

 . است  آن  شده  تعیین  در اوقات  آن  و آداب  ارکان، سنن  رعایت

را برپا   گانه پنج  نمازهای  یعنی»گوید:  می چٺ ٺچ در تفسیر  عباس  ابن

رکوع، سجده،  کامل  بجا آوردن  نماز؛ یعنی  بر پاداشتن»گوید:  او می  همچنین«. دارند می

وقت،   داشتن  نگاه یعنی نماز؛  بر پاداشتن»گوید:  می  قتاده«.  در آن  و خشوع  تالوت

ی با   کامل  نماز را بر وجه  گان تقواپیشه که:  این  خالصه«.  آن  و سجده  رکوع وضوء،

حضور   دارند. بنابراین، نماز بی می ی برپا  آن  و خشوع  ارکان، آداب شروط،  رعایت

 . است  روح  همانند پیکر بی

انفاقدادهروزيايشانبهوازآنچه» است:  این  متقیان  صفت  سومین  «كنندميايم،

گوید:  می  جریر طبری اماابن«. پردازند رامی  اموالشان  زکات  یعنی»گوید:  می  عباس  ابن

  هیچ  بی شود، می -  همه -  نفل  و صدقات  فرض  زکات  و شامل  است  عام  کریمه  آیه»

  رأی«.  و غیر آنان  بر نزدیکان  انفاق  و میان  نفل  و صدقه  فرض  صدقه  میان  تفاوتی  گونه

را در   مال  نماز و انفاق خداوند»گوید:  می کثیر  . ابن است  رأی  مینتر نیز ه صحیح

و   ؛ نیکی مال  و انفاق  خداوند متعال  کندزیرا نماز؛ حق ذکر می  باهم  از آیات  بسیاری

   «است  وی  مخلوقات  به  احسان
 

 ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  

آنچهوبهشدهتونازلسويبهآنچهبهكهوآنان» است:  این  متقیان  صفت  چهارمین

نازلپيش تو ايمانشدهاز از   که  تو را در آنچه یعنی: «آورندمياست،

  همراه از تو به  قبل  پیامبران  را که  و نیز آنچه  ای آورده  همراه به خداوند جانب

را   وآنچه  نشده  قایل  تفاوتی  گونه  هیچ الهی:  پیامبران  کنند و میان می  اند، تصدیق آورده

  آمده  شریف  کنند. درحدیث انکار نمی اند، آورده  پروردگار خویش  از بارگاه  ایشان  که

 د:کنن می  دوبار دریافت را  پاداششان  اند که تن  سه»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است
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  ای برده - 2.  آورده ایمان  من  به  و هم  پیامبر خویش  به  هم  که  کتاب  از اهل  شخصی -1

  آدابی  خویش  کنیزك  به  که شخصی - 0.  است  را ادا کرده  مالکانش  خدا و حق  حق  که

آخرتبهوآنانندكه»«.  است  کرده ازدواج  و باوی  ساخته  آزادش  سپس  نیکو آموخته

از مرگ،   پس  شدن  برانگیخته  به  کیش گونه هیچ  بی  آنان  که  است  مراد این «دارنديقين

و   پیامبران  پندارند به می  که  گروهی  آن  باور دارند، نه  حشر و نشر و دیگر امور آخرت

ای، کفر  آورده  همراه  تو به  آنچه  به  که  اند، در حالی آورده  ایمان  پیشین  آسمانی  کتابهای

 د.ورزن می

  صفات  بیان در  مؤمنان، دو آیه  در وصف  چهار آیه  قرهب  سوره  در اول»گوید:  مجاهد می

   «است  منافقان  های  و ویژگی  صفات  در بیان  آیه  و سیزده  کافران
 

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ  چ چ چ  

هدايتيآنان» جانباز خويشاز   گروهی  این  حال یعنی: «برخوردارندپروردگار

  اند،چنین کرده  و همراه  جمع  را با هم  فرایض  انجامو   و آخرت  غیب  به  تقوی، ایمان که

  خویش پروردگار  از جانب  و پایداریی  برهان، صالح، استواری از نور، که:  است

  است  داشته  ارزانی توفیقی  چنین  ایشان  به  که  است خداوند  باشند و این برخوردار می

كه» آنانند تنها نجاتو و را از   آنچه زیرا  در دنیا و آخرت «دانيافتهرستگار

و   شایسته  اعمال  وسیله  و به  او و کتابها و پیامبرانش  به  ایمان  وسیله  به خداوند

  نجات اند، بوده  گریزان از آن  که  و از شر آنچه  داشته  اند، دریافت کرده  درخواست  صالح

 یابند. می  و رهایی

 

 ڀ ڀ  ٱ   ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ  پ   ڀ

شدهكهآنانراستيبه» چهاستيكسانبرايشاناند،كافر چهبيمشان؛ بدهي،

ايمانبيمشان  و  بر انکار رسالتت  که  آنان !صمحمد  ای یعنی: «آورندنميندهي،

  واضح  برایشان  حق  که  اند، با آن ای، اصرار ورزیده آورده  همراه به  که  بیناتی  انکار آیات

  فراهم  ات راستگویی به  و یقینشان  رفته  بین کامال از  هایشان و شبهه  گشته، شک  و روشن
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  نفس  های فقط از خواهش  چراکه شوند، مند نمی بهره  هرگز از هشدارهایت  ؛ آنان آمده

رو   کافر از آن  و به  است  چیزی  کردن  و پنهان  کنند. کفر: پوشیدن می  پیروی  خویش

  بر خود را پنهان  الهی  و نعمتهای  پوشانیده را  حقیقت  او در واقع  شود که می  گفتهکافر 

  دادن  . انکار: آگاهی کافر است باشد،  نداشته  ایمان  قرآن  به  هر کس  . البته است  کرده

 . است  دهی با بیم  همراه

خود   قوم  نیاوردن  ز ایمانا  تا نه  است ص اکرم  رسول  بخش  بعدی، تسلی  و آیه  آیه  این

  دو آیه  نزول  سبب و امیدوار شوند.  کرده  طمع  ایمانشان  به  خورند و نه  و افسوس  دریغ

  یهود و از آن  رؤسای  درباره  آیات  که: این  است  این  روایت  ترین ( در صحیح4 - 2)

 شد.  نازل  أشرف  بن  و کعب  أخطب  بن  ؛ حیی جمله

 

 ٿٿ ٿ  ٿ  ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

  دلهایشان بر  که  است  مراد این «استمهرنهادههايشانخداوندبردلهاوبرشنوايي»

بربينايي»یابد  نمی  آنها راه  به  و نوری  ایمان  ؛ در نتیجه نهاده  قفل ايپردههايشانو

کنند.  نمی  شنوند و درك مین را  هدایت  بینند و پیام را نمی  بنابراین، نور هدایت «است

دلها  در آیند،  بر دلها پیاپی  گناهان چون  که  است  این  حقیقت»گوید:  می  جریرطبری ابن

ندارد و   نفوذی  راه  اینچنین، هیچ  دلهایی  سوی به  نور هدایت  در نتیجه کنند، می  را قفل

قلوبنا   ثبت  القلوب  یا مقلب»است:   آمده  شریف  درحدیث«.  است  کفر قطعا دامنگیر آنان

آنهاعذابيوبراي»«. پایدار بدار  را بر دینت  دلها! دلهایمان  گرداننده  ای : دینک  علی

تعبیر مهر   کردند. پس  را تککیب  الهی  آیات  که  آن  سبب  به «استوهولناكبزرگ

کفر در   دار شدن و ریشه  گرفتن بر جای  دال ها، هاو شنوایی بر دلها و دیده  نهادن

  به  شان ساز رهنمونی  زمینه  را که  هایی و انگیزه  اسباب  آنان  تا بدانجاکه  است  دلهایشان

مهر »اند. بنابراین، از تعبیر  کرده  است، گم  آن  و ارزشهای  ایمان  دالیل و تفکر در  تأمل

  تمثیلی  این  بلکه باشند،  ور گردیدهقهرا بر کفر مجب  آنان  آید که بر نمی  معنی این«  نهادن

بر   آن  کفر و اعمال  و تمرین  در تأثیر ممارست  است  خداوند متعال  سنت  برای

  برای  استعداد و پکیرشی  گونه و هیچ  شده  چیره  کفر بر دلهایشان  تا بدانجا که  دلهایشان
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معنا را   نیز این  سوره  ( همین88)  آیه  که . چنان است  نمانده  باقی  در نهادشان غیر آن

  همچنین «. است  غلف  و گفتند: دلهایمان» : چې  ې ىى چ دارد:  می  بیان  روشنی به

  و نزع  تاب  قلبه، فان  سوداء فی  نکته  ذنبا کانت  اذا أذنب  المؤمن  ان» شریف:  حدیث  این

تعالی: هلل ا  قال  الکی  الران  کلک، ف تعلو قلبه  حتی  زادت زاد  قلبه، و ان  صقل  و استعتب

  ای گردد، نکته گناهی  مرتکب  مؤمن  : هر گاه ما کانوا یکسبون  قلوبهم  علی  ران  کال بل

  و از خدای بکشد  دست  گناه  کند و از آن  اگر توبه  نشیند، پس می  در قلبش  سیاه

  قلبش  سیاهی بیفزاید،  اهیابد و اگر بر گن می  صیقل  کند، قلبش  خشنودی  طلب  عزوجل

  زنگاری  همان گردد و این می  غالب  بر قلبش  سیاهی  شود تا بدانجا که می  نیز افزون

  به -  بر دلهایشان  نیست، بلکه  چنین است:  فرموده  آن  درباره  خداوند متعال  که  است

 .1« است  زنگار افتاده -کردند  می  آنچه  سبب
 

 ڄ ڄ ڃ ڃ    ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ايمآوردهخداوروزرستاخيزايمانگويند:مابهميهستندكهكسانيوازمردم»

مؤمنآنانولي و   حقیقی  ابتدا از مؤمنان  سوره  در این  سبحان  خدای «نيستندهرگز

 شده ادی  از دو گروه  یک  از هیچ  که  از منافقان  یاد کرد و اینک  از کفار حقیقی  بعداز آن

درظاهر امر   آنان !آورد. آری می  میان  به  اند، سخن  شده  تبدیل  سومی  گروه  به  بلکه  نبوده 

  که  هایی نیرنگ  با وجود تمام  اند. ولی شده  همراه  دوم  با گروه  و در باطن  اول  با گروه

خیر   از آشکارساختن است  : عبارت اند. نفاق  جهنم  زیرین  طبقه  اند، از ساکنان کار برده به

  را در دوزخ  خویش  صاحب که  اعتقادی  : نفاق است  شر، و بر دو نوع  داشتن  و پنهان

  .است  کبیره گناهان  از بزرگترین  که  عملی  سازد و نفاق می  جاودان

  به  مکه : در که  است  این  شده  نازل  مدنی  های در سوره  منافقان  اوصاف  که  این  دلیل

و   شأن  ایشان  برای  در مکه  زیرا کسی  وجود نداشته  نفاقی  مسلمانان  ضعف  سبب

  اهداف  که تظاهر نماید. و از آنجا  با ایشان  سویی و هم  دوستی  تا به  نبوده  قایل  شوکتی

  برای  خداوند متعال ماند، لکا می  و مبهم  پوشیده  از مردم  بر بسیاری  منافقان  های و برنامه

                                                 
 [12/80قرآن کریم ] 1
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  از آنها بازتابی  هر یک  که نماید می  را مطرح  متعددی  صفات  آنان  احوال  ساختن  روشن

و گریز از   ، یا ترس قدرت  به بستن  نفاق، طمع  و مظهر اصلی  و مشخصه  است  از نفاق

  .باشد می  آن
 

 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ  ڇ ڇ ڍ 

كسانيآنان» و خدا نيرنگاآوردهايمانكهبا حالميند فريبكهآنكنند،

خودشاندهندنمي   فریب  که  خواستند، با ذاتی  منافقان  که  هنگامی یعنی: «رامگر

  فقط با آن  اند زیرا فریبکاری داده  خود را فریب  حقیقت در کنند،  نیرنگ خورد نمی

درك» را  حقیقت  آنها این »ولي»باشد   نداشته  امور آگاهی  از باطن  که  است  ممکن کسی

  که  است  و فریب  با نیرنگ  از مقصد و هدفشان  دیگران  : بر گردانیدن خداع «كنندنمي

 .باشد کفر می  داشتن  و پنهان  اسالم  ساختن در اینجا آشکار  مراد از آن
 

 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک     ک ک

، یا  ونفاق  یا با شک  که  است  ؛ فسادی بیماری  مراد از این «استبيمارييدردلهايشان»

بيماريشان»  است  کرده  رخنه  در عقایدشان  با انکار و تککیب خدا افزايشراو

برپیامبر گرامیش،   خویش  و دنیوی  دینی  نعمتها و احسانهای  با تجدید و تداوم «بخشيد

و»مبتال شدند   نفاق  ستمر و شدتم  و اندوه  بیشتر و حسرت  و دودلی  شک  به  لکا آنان

عذابي»  ایمان  پکیرفتن  دروغین  کیفر ادعای  یعنی: به «گفتندميكهكيفردروغيبه

 «ددارندرپيشوجانكاهدردناك

باوجود  -  منافقان  از کشتن ص اکرم  رسول  در خودداری  حکمت»گوید:  کثیر می  ابن

 عمر  به  ایشان  فرموده  در این -  از آنان  برخی  حال  حقیقت  به صحضرت  آن  علم

  محمد اصحاب  کنند که  شایع  خود چنین  در میان  اعراب  ندارم  دوست» است:  شده  بیان

قرار   خویش  قضاوت  را مالك  فقط ظاهر قضیه  زیرا اعراب «کشد را می  خویش

 :شافعی  امام اما«. نداشتند  اهیآگ  است  کفر منافقان  ماجرا که  دادند و از حقیقت می
  کردن  منافقان، نمایان از کشتن صاکرم  رسول  خودداری  دلیل»گوید:  می  باره  در این
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  اجماع  آن  بر صحت  همه  که  شریف  حدیث  در این  که چنان«. بود  آنان  از سوی  اسالم

ذا قالوها عصموا إال اهلل، فإ  لهإ يقولوا ال  حتى  الناس  قاتلأ  أن  أمرت» است:  آمده دارند،

  تا آن  با مردم  که  ام : مأمور شدهاهلل عزوجل  عىل  ال بحقها وحساهبمإ  وأمواهلم  دماءهم  من 

را   را گفتند، خونها و اموالشان  کلمه  این  چون  بگویند، پسهلل اال ا  ال اله  که  بجنگم  زمان

  با خدای  حسابشان  و در نهایت  آن  حق  مگر به اند داشته  نگاه  در پناه  من  از تعرض

را گفت،   طیبه  کلمه  : هر کس که  است  این  شریف  حدیث این  معنای«.  است عزوجل

باشد،   داشته  اعتقاد هم  کلمه  این  اگر به  حال شود، می  در ظاهر براو جاری  اسالم  احکام

بر   مسلمانی  حکم  شدن  جاری باشد،  نداشتهیابد و اگر اعتقاد  می  را درآخرت  آن  ثواب

 . نخواهد داشت  در آخرت  برایش  سودی  هیچ دردنیا،  وی
 

 ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  

  دوستی پیوند  ساختن با نفاق، برقرار «فسادنكنيدشود:درزمينگفتهآنانبهوچون»

  عمل  این زیرا با  و ایمان  و قرآن صمحمد  از پیرامون  مردم  ساختن  با کفار و متفرق

  تباه -  دیارشان  و ویرانی  مردم  شدن  با هالك -  است  در زمین  آنچه  فساد انگیزتان

  نیست  فساد افروزی کار ما یعنی: «نيستيمبيشگويند:مااصالحگرايانيمي»شود  می

 . کوشیم می  و اصالح  الحخیر و ص  در جهت  که  هستیم  مصلح  ما فقط مردمانی  بلکه

  شوند که می  کند، مدعی می  را از فساد نهی  آنان خداوند  چون  که  است  سان بدین

  در هر زمانی  مفسدان  روش  این  شود که می  . خاطرنشان است  آنان  ویژه«  صالح«  صفت

 کنند. می  معرفی«  صالح«  را در قالب  فسادشان  که  است

فسادگر   وصف  را به  و آنان  رد نموده  بیان  را با رساترین  ادعایشان  نای اما خداوند

 نمود و فرمود:  محکوم هستند،  موصوف  آن  به  درحقیقت  که

 

 ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ 

خود   دانند که نمی یعنی: «دانندخودنميليكنيقينافسادگرانند،آنانباشيدكهآگاه»

  مردم  روی را بر اخد  و راه  کرده  دشمنی  آن  و اهل  نها با حقحقیقتا فسادکارند زیرا آ
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کند،   رانافرمانی خدا  هر کس  پس کنند، می  را نافرمانی  عزوجل  بندند و خدای می

 و فرمان  اطاعت با  و زمین  کار آسمان  زیرا صالح  است  فساد نموده  در زمین  گمان بی

 د.باش می  از خداوند متعال  بردن 

  فرایض  ساختن  پروردگارشان، ضایع  با نافرمانی  منافقان»گوید:  می  جریر طبری  ابن

ورسولش، در   وی  با دشمنان  پیمانی  و هم  و همکاری  وی  در دین  افگنی  وی، شک

 .«فسادگرند  زمین  روی
 

ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ 

 ۆ

چون» همانشودگفتهآنانبهو مردمكهگونه: همآوردهايمانساير شما اند،

ميايمان كمبياوريد، همانند نيز ما آيا نادانانخردانگويند:  «؟بياوريمايمانو

دهند و  را می  خردی  بی  نسبت  مؤمنان  استهزا و تحقیر، به  از روی  که  است  گونه این

 خودشان  را منحصرا به  خردی  و بی  سفاهت دشد تا خداون  سبب  شان وقاحت  همین

 .«دانندنميخردانند؛وليكمهمانآنانباشيدكهآگاه»و بگوید:   مربوط دانسته 

 ایمان  و در بیان«  الیشعرون»فسادکاریشان:   در بیان  خداوند متعال  که  این  علت

  یقین ؛ علم و  امور پنهانی  ادراك: شعور؛  که  است  فرمود، این«  الیعلمون»نیاوردنشان:  

 امری  در زمین  فسادانگیزی  و از آنجا که  است  با واقعیت  فهم  و مطابقت  داشتن

  نسبت  پس کنند،  را درك  آن  ندارند که  باالیی  حس  چنان  و منافقان  است  محسوس 

  امر قلبی  یک  ایمان  جا کهسازگار است، اما از آن  حالشان  با این  آنان  به  شعوری بی  دادن

آنها از   که  آن  دلیل لکا به را بداند،  حقیقتش  کند که می  درك  را فقط کسی  و آن  است

  بی  دادن  رو نسبت یابند، از این را نیز در نمی  ایمان  حقیقت  پس اند، بهره بی  علمی  چنین

 . است  وهماهنگ سازگار  در اینجا نیز کامال با حالشان  آنان  به  علمی
 

 ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې    ې ى  ى ائ ائ 

 «ايمآوردهگويند:ايمانميكنند،اندبرخوردميآوردهايمانكهباكسانيوچون»

 سهیم  و غنایم  گویند تا در منافع می  و ظاهر سازی  و نیرنگ  نفاق  را از روی  سخن این
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 رؤسا و پیشوایانشان شیطانهایشان: «كنندميخلوتخودباشيطانهايوچون»گردند  

  شیطانهایشان ! به باشند. آری شر و فساد می  دهندگان سازمان  که  آنان در کفر هستند، هم 

ما»  باشیم می  قدم پایدار وثابت  و در کفر خویش «ماباشماييمگويند:درحقيقتمي»

با   امر، نه  و واقعیت  نهان لکا در «استكردنومسخرهتنهاريشخندكردنهدفمان

 . داریم  تمایلی  آنان  به  و نه  موافقیم  مؤمنان

  ویاران  ابی بنهلل عبدا  در باره  آیه  اند: این گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  از آن  قبل  که را ستود در حالی  او ابوبکر و عمر و علی  که  گاه شد، آن  نازل  منافقش

  شما اغفال  به  را نسبت  خردان بی  این  چگونه  ببینید که خود گفت:  یاران  به  محرمانه

 «. است  اساس جدا بی اسناد،  این»گوید:  می  سیوطی  لیکن !؟ کنم می
 

 ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

بهآنانكهخداونداستاين»   تعالی  یعنی: حق «گيردبادتمسخروريشخندميرا

،  فرودآورده  را بر آنان  و حقارت  خویش، خواری  مؤمن  بندگان  و یاری  منظور دفاع  به

، از خداوند استهزا به  فعل  دادن کند. نسبت می  شان گیرد و مسخره می  انتقام  از آنان

و» دهد کیفر می  در برابراستهزایشان  آنان  به  است، یعنی 1)مشاکله(  گویی شکل  هم  باب

تاسرگردان»دهد  می  یعنی: مهلتشان «گذاردفروميوطغيانشانرادرسركشيآنان

  وپا زنند و همچنان  دست  خودشان  و سرکشی  لجاجت، باطل تا در کفر، یعنی: «شوند

 بمانند.  باقی  و سرگردان  حیران

 

 ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی      ی ی  

كهكسانيآنان» بهيگمراههستند را   گمراهی یعنی: «خريدندهدايتجايرا

  کردن وگم  مستقیم  از جاده  و انحراف  سردرگمی ضاللت:  کردند. اصل  مبادله  باهدایت

                                                 
مشاکله در علم بالغت: به معنای هماهنگ بودن دوجمله در لفظ به همراه اختالف آنها در معنی است؛  1

مانند این فرموده خداوند متعال در سوره شوری )و جزاء سیئه سیئه مثلها : و پاداش بدی، بدیی همانند آن 

که پاداش بدی در حقیقت بدی نیست، بلکه مجازات بدکار نوعی عدالت و  [ در حالی22/23است( ]

 احسان است، لکا اسم بدی در اینجا به طریق مشاکله بر آن اطالق گردیده است.
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از   پیروی  یعنی: درتجارت «نبخشيدسوديوتجارتشان»  است  هدایت  و سرچشمه  راه

  ایمان، ترك  جای کفربه  خریدن  سبب  به «و»نبردند   سودی  ایمان، هیچ  جای کفر به

  به  امنیت  وجدایی، رهاکردن  افتراق  سوی به  جماعت  گمراهی، ترك  سوی به  هدایت

 «.نبودنديافتههدايت» بدعت:  سوی  به  سنت  و نهایتا ترك  و هراس  بیم  سوی

را   منافقان  زشت  از اوصاف  چهار صفت  فوق  در آیات  خداوند متعال که:  این  خالصه

فرود آورد،   را برآنان  الهی  تا مجازات  است  کافی  تنهایی  از آنها به  هر یک  بر شمرده، که

 عبارتند از:  صفات  این

 . و با مؤمنان  عزوجل  با خدای  ریبکاریف -1

 . زمین  در روی  کاری و تبه  فسادانگیزی -2

 . صحیح  و عقیده  از ایمان  گردانیدن  روی -0

 . مسلمین  به  خردی بی  دادن  سلیم، با نسبت  و تجاوز از مرز عقل  تردید، سردرگمی -2
 

ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  

 ٺ ٿ 

آتشكهوهمينبرافروختآتشيسختيبهكهاستكسيمثلهمچونآنانمثل»

بينندنميكهتاريكيهاييميانرابردودرداد،خدانورشانراروشناييپيرامونش

 کریمه  آیه  در تفسیر این  دیگر از صحابه و جمعی مسعود ابن «كردرهايشان

را   در ظاهر اسالم  از مردم  ؛ گروهی مدینه  به صخدا   رسول  بعد از هجرت»اند:  گفته 

  عزوجل دایخ  سبب  ساختند، بدین  خویش  را پیشه  امر نفاق  در باطن  ولی  پکیرفته

  و آتشی  شده و تاریکی  گرفتار ظلمت  که  است  کسی  همانند داستان  آنان  فرمود: داستان

تواند  می  که طوری  سازد، به می  را روشن  وی  پیرامون  آتش  افروزد و این را برمی

هیزد، در شود بپر می  آزار وی  موجب  که  در آنچه  از افتادن  را ببیند تا بدینوسیله  اطرافش

خود   برجای  و مبهوت  حیران او  شود و در نتیجه می  خاموش  وی  اثنا آتش  این

  حفظ نماید! این  پیرامونش  موذی  از اشیای خود را  چگونه  داند که ایستد و نمی می

و   را پکیرفت  اسالم  که برد و همین سرمی  به  شرك  در ظلمت  که  منافقی  حال  است
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  نعمتها برخوردار گشت، بناگاه  از این و  و خیر را از شر باز شناخت  حرامرا از   حالل

و خیر را از شر باز   را از حرام  حالل  که گردد می  واژگون  چنان  شود و حالش کافر می

 «.شناسد نمی

در   منافقان زیرا  است  و صحت  درستی  در اینجا در نهایت  تشبیه»گوید:  می  رازی  امام

  خود از بین  نفاق نور را با  این  سرانجام  ولی کردند،  را کسب  خود نوری  ا ایمانآغاز ب

بزرگتر   ای سرگردانی هیچ  ور شدند چراکه غوطه  بزرگی  و گمراهی  و در سرگردانی  برده

 «. نیست  در دین  از سرگردانی
 

 ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

الل» بنابراين،كرند، كورند ،  برافروخته آتش  این  صاحبان یعنی: «دآيننميراهبهاند،

  را که  ای آوازدهنده  هیچ  صدای  که  طوری  به اند، کر شده  آن  شدن از خاموش  پس

و   توانند از راه زیرا نمی اند؛ شده  گنگ شنوند، خواند نمی می  فراشان  راست  راه  سوی به

  به  بازگشت  بنابراین، قادر به نندبی را نمی  اند؛ زیرا راه بپرسند، کور شده  مقصد خویش

 اند. کافر شده  و سپس  آورده  اسالم  که  نفاقی  اند اهل  گونه  نیستند. و این  خویش  راه

 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ   ڃ ڃچ چ 

 چ چ ڇ 

قرارآسمانازسختباراني»  در معرض  که  است  کسانی  داستان «چونياداستانشان»

  آیاتی  زیرادر قرآن  است زده  مثل  قرآن  را برای  در اینجا باران خداوند «اندتهگرف

آن»گرداند  می  و بیمناك  را مرعوب  منافقان  که  شده  نازل وتاريكيباراندر ها

خود   ابرو تاریکی  تاریکی  شب  از: تاریکی  است  عبارت ها،  تاریکی «استرعدوبرقي

ازناشيمرگبيماز»  است  قرآن  دهنده تکان  های از رعد: نداها و بانگ . مراد باران

گوشهايشانانگشتانشانها،صاعقه در   ای وسیله  به یعنی: از خطر «كنندميرا

  دیگری  راه  هیچ  که  اند منافقان  گونه  . و این نیست  در آن  هرگز پناهشان  پرهیزند که می

خداوندبركافرانولي»ببندند   قرآن  آیات  را از شنیدن  گوشهایشان  نیافتند که  جز این
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  فرد احاطه  که  سان بدان  است  و جوانب  جهات  از تمامی  فروگرفتن احاطه: «دارداحاطه

 باشد.  نداشته  گریزی  از وجوه، راه  وجهی  هیچ  به  شده

از نزد   مدینه از منافقان  اند: دو تن کرده  ایترو  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  در میان شتافتند، می مکه  سوی  به  مشرکان  به  پیوستن  جهت  گریخته ص اکرم  رسول

را فراگرفت،   است، آنان  یادکرده  از آن  آیه  در این  خداوند متعال  که  سخت  ، بارانی راه

خود   گرداند، انگشتان  مبادا هالکشان که  آن  بیماز   آمد، آنان فرود می  صاعقه  هرگاه  پس

  راهی  اندك  آن  درخشید، در روشنی می  برق بردند و چون فرو می  خویش  گوشهای  را به

  ظلمات  در این  ماندند. و چون می  باقی  خودمیخکوب  در جای  رفتند، در غیر آن می

بار دیگر نزد  یک  رسد که  پایان  به  شب  ظلمت  این  کاش گرفتار شدند، گفتند: ای  سخت

!  نماییم  بیعت  صادقانه  و با ایشان  بگکاریم  ایشان  را در دستان دستهایمان  رفته صمحمد

  برگشتند و اسالمی  مدینه  به  رهیده  پرحادثه  شب  دو، از آن  زیرا آن نیز شد  چنین  و این

بودند،   در مدینه  که  منافقانی  یرا برا  دو تن  آن خداوند  آوردند. پس راستین

 گردانید. مثلی

  داللت  پروردگارسبحان  از جانب  آن  بر نزول  که  و آیاتی  لبریز از خیر است  ! قرآن آری

  و آیات  همانندرعد و صاعقه  و وعید و عکاب  بر بیم  مشتمل  دارد همانند باران، آیات

 . است  همانند برقروشنگر،   حجتها و برهانهای  در بردارنده
 

ڇ ڇ ڇ   ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ک  ک ک ک 

 گ گگ گ ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ 

چشمانشانكهاستنزديك» بربايدبرق، و   قاطع  آیات  که  است  نزدیک یعنی: «را

آنانكههرگاه»را برمال سازد   منافقان  کاریهای قرآن، پنهان  محکم بخشد،روشنيبر

رسند،  می  وفتحی  غنیمت  شود، یا به بسیار می  و اوالدشان  اموال  عنی: چونی «روندپيش

  است  و برحق  راست صمحمد  دین  که  شک گویند: بی و می  گشته  روان  حق  راه  به

چون»ورزند  می  پایداری  بر آن بنابراین، تاريكراهشانو جايكند،را خودبر

رسد،  می  آنان  به  گردد و بال ومصیبتی نابود می  منافقان  ینا  اموال  یعنی: چون «بايستند
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و»گردند  کفر برمی  به  گاه است، آن صمحمد  دین  سبب  به  همه  گویند: این می

ها و  شنوایی  همچون «راآنان»ظاهر  «هايهاوبيناييشنواييخواستخداونداگرمي

بر نابود   و از جمله «تواناستچيزابرهمهزيراخدگرفتبرمي»  شان باطن  های بینایی

 . هایشان ها و بینایی شنوایی  کردن

اما  گرداند، خود روشن  را بر صاحب  راه  مدتی  کوتاه  نفاق  است  ممکن که:  این  خالصه

  شود و این می  خاموش آتش  چون  و سپس  زود گکر است  جهنده  برقی  امر همچون  این

 ندارد.  و پایداری  دوام  نفاق  که  است  خود نمایانگر آن

 

 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

باشدكهاست،بپرستيد،راآفريدهشماوپيشينيانتانراكه!پروردگارتانمردماي»

گراييدبه   کسی در ندا دادن  و کار برد آن  نداست  حرف«  یا ایهاالناس»در « یا» «تقوا

  نزدیک  که باشد، اما اگر کسی  کار، یا غافل  دور باشد، یا فراموش  هاز ندا دهند  که  است

  ، بیدار ساختن نداشونده  شخص  قصد بزرگداشت  به  مورد ندا قرارگیرد، این  با آن  است

در   مردم  بود که  این  حال اقتضای  . پس است  غافل  دلهای  انظار و ترغیب  نهادها، جلب

  بدون  ایجاد و اختراع«:  خلق»شوند.  قرار داده  و مؤکد مخاطب  بلیغ  ندایی  چنین  اینجا به

 . است  سابقی  و نمونه  مثال  داشتن

گردانید و  مخصوص  یادآوری به  آیه  در این  روی  را از آن  آفرینش  نعمت  عزوجل  خدای

  و این  است  نعمت  بر این  نعمتها مترتب  تمام  نهاد که  منت  خویش  بر بندگان  با آن

وجود پیدا   دیگری  نعمت  آن، هیچ  زیرا بدون  نعمتهاست  همه  و اساس  اصل  نعمت

  به  که: مشرکان است  این  آیه  در این  آفرینش  از نعمت  دیگر یاد آوری  کند. دلیل نمی

ۇئ ۇئ چ فرماید:  می خداوند متعال  که  چنان معتقد بودند، خداوند  آفرینشگری

  را آفریده  آنان کسی  چه  که  بپرسی  و اگر از آنان» [٧٨الزخرف:] چېئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ

  آن  به  نهاد که  منت  چیزی به  بر آنان  لکا خداوند متعال «.هللگویند: ا ؟ قطعا می است

 کنند. نمی  معترفند و انکارش
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وپرستش،   بادتع  به  ایشان  دستور دادن  خطابند، پس  این  نیز شامل  مؤمنان  و از آنجا که

آورند   روی  آن  به  بیفزایند و پیوسته  خویش  باید بر ایمان  ایشان  که  است  این  معنای  به

  زیرا این  است  شهادتین  به  اقرار آنان  کفار؛ مشروط به  پایدار باشند. اما عبادت  و بر آن

  معنی  . و هرچند اینباشد می  تعالی  حق  عبادت  عرصه  به  ورودشان  تنها راه اقرار،

  شود چه می  دانسته  از آن  وتلویحی  طور ضمنی  به  ذکر نشده، ولی  صراحتا در آیه

نماز   مأمور به  نماز بر شخص  مقدمات دیگر  آوردن  و فراهم  وضو، نیت  که  گونه همان

 باشد. می  نیز ایمان کفار  عبادت  صحت  شرط است، شرط اولیه

 

ے ۓ   ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے  

 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ

برايزمينكه»را بپرستید  «خداييهمان» فرشيرا   برآن  که  ساخت  گسترده «شما

بناييوآسمان»گیرید  قرار می   بر فرازدنیایتان  گنبدی  چون  که «قرارداد»استوار  «را

وآبيوازآسمان»  است  شده  افراشته شمابرايهارزقيازميوهبدانفرودآورد؛

شمارویانید تا در   را برای  ها و نباتات از میوه  رنگارنگی  انواع  یعنی: از آن «آوردبيرون

همتايانيبرايپس»بگیرید   مقرر از آنها بهره  زمان او   برای یعنی: «قرارندهيدخدا

  این  که «دانيدخودميكهدرحالي»د کنی  عبادت  آنها را همانند وی  نگیرید که  شریکانی

  اند و نه  ساخته  گسترده فرشی  را برایتان  زمین  اند، نه شما را آفریده  ادعائی، نه  همتایان

  نیز بیرون  هایی شما میوه  برای که اند، چنان برافراشته  سقفی  صورت  به  را برایتان  آسمان

و با   شما را آفریده  که  است  سزاوار پرستش  فقط ذاتی  بدانید که  اند. پس نیاورده

  کرده  اندر نسل، تضمین  نسل  زمین را بر روی  نعمتها، استمرار حیاتتان  این  پدیدآوردن

در الوهیت،   تعالی  باری  بر یگانگی  روشنی و راهنمای  بزرگ، دلیل  کائنات  است، لکا این

 د.باش می  و عبودیت  ربوبیت

  پرورگارمتعال وجود  پرسیدند: از نظر تو دلیل  عرب  نشینان از بادیه  یکیاز  که است  نقل

املسري،   عىل  لتدل  أثر األقدام  نإاليعري، و  علی  اليعر يدل  نإاهلل،   يا سيحان» ؟ گفت: چیست

  اللطيف وجود  عىل  ذلك  يدل ! أال مواجأ  وبحار ذات  فجاج  ذات  براج، وأرضأ  فسامء ذات
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  می  شتر بر وجود شتر و اثر پاها بر و جودرهگکر داللت  فضلههلل! ا  یا سبحان :؟اخليري

پر از   دریاهای  و این ها دره  دارای  زمین  این ها، برج  دارای  آسمان  آیا این  پس کند،

 «.کنند؟!  نمی  خبیر داللت  بر وجود خداوند لطیف  امواج

  به  او درپاسخ  که  است  کرده  نقل :مالک  اماز ام :رازی  امام»گوید:  کثیر می  ابن

  باری  ها بریگانگی صداها و نغمه زبانها،  اختالف  آیه، به  الرشید از این هارون  سؤال

  درباره :ابوحنیفه از امام  از زندیقان  برخی  که  است  نقل  همچنان«. کرد  استدالل  تعالی

  هم  که  کاری  بدهیدتا درباره  اجازه» گفت:  نآنا  او به کردند،  سؤال  تعالی  وجود حق

اند:  گفته  من  ... به دهم شما رامی  پاسخ  گاه اند بیندیشم، آن را داده  خبرش  من  به  اکنون

  و ناخدایی  نگهبان  هیچ است، بی تجارتی  کاالهای  انواع  حامل  بار که سنگین  ای کشتی

  این»گفتند:   مشرب  دهری  گروه  آن«.!شکافد میدریاها را   رود و امواج آید و می می

بر شما!   وای  پس» گفت:  امام« آید! نمی  بیرون عاقلی  هیچ  گویی، از زبان تو می  که  سخنی

  ، با این باال و پایین  در عالم  موجودات  همه ناخدا نیاز دارد، اما این  به  کشتی  آیا یک

در ماندند   گروه  آن  بود که  همان« !ندارند؟  ای رینندهآف هیچ خود،  و مستحکم  متقن  نظام

  از امام  که  است  نقل  آوردند. همچنان  اسالم  همام  امام  آن دست  به  برگشته  حق  و به

را   توت  برگ  این» گفت:  او در پاسخ کردند،  وجود آفریدگار سؤال  در باره :شافعی

تولید   ابریشم  از آن خورد، را می  آن  که  کرم  لیاست، و  یکی  آن  طعم بینید؛ می  که

  گوسفند و گاو و شتر که شود، تولید می  عسل  از آن خورد، را می  آن  شود، زنبور که می

  خورد، از آن می  از آن  شود و آهو که می  خارج  و پشکل  سرگین  خورند، از آنان می  ازآن

  سبحان بر وجود آفریدگار  برهان  رگترینتوت، بز  برگ  همین  تراود. پس می  مشک

وجود   به  راجع  سؤالی  به  در پاسخ  که  است  نیز نقل :احمد حنبل  از امام«.  است

  دارد و نه  دری  و براق، نه  مستحکم، صاف  است  ای در اینجا قلعه» آفریدگار گفت:

  دیوار آن  بناگاه است،  رخس  طالی  چون  آن  سپید و درون  نقره  چون  آن  منفکی، بیرون

قلعه،   این  پس شود. می  زیبا و رعنا خارج شنوا و بینا،  حیوانی  شکافد و از آن می

  بود که  مرغ قلعه، تخم از آن  منظور وی«.  است  بر وجود آفریدگار سبحان  دلیل  بزرگترین

 آید. پدید می  از آن  پرنده
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ۆئ   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 ۈئ   ۈئ ېئ 

فرماید:  ومی  پرداخته  نبوت  اثبات  به  شرك، خداوند متعال  و نفی  وحدانیت  بعد از اثبات

یعنی: اگر  «هستيدايم،درشككردهنازل» صمحمد «خودبربندهواگردرآنچه»

  که ستا  گونه واین «بياوريدمانندآنايسورهپس»دارید؛   شک  کریم  قرآن  در حقانیت

از   همانند قرآن، که - هر چندکوچک -  ای سوره  آوردن  را به  خداوند متعال، مخالفان

  قرآن  اعجازی  خصوصیات و دیگر  از غیب  بیان، خبردادن  مانند، سالمت  بی  بالغت

ـفراوگواهان»خواند  فرامی  و تحدی  مبارزه  برخوردار باشد، به ـغيرخدا خودرا

  باقرآن  را در مقابله  آنچه دهندکه امر گواهی  شما بر این  برای  را که  کسانی ی:یعن «خوانيد

از   یعنی»گوید:  می  آیه  در معنای  عباس  است، حاضرنمایید.ابن  اید، همانندقرآن آورده

  در این «گوييدمياگرراست»« بخواهید  و پشتیبانی امر یاری  خود دراین  باطل  خدایان

  و فصیح  زیرا شما نیز همانند او عرب  است  را از نزدخود برساخته  قرآن صدمحم  که

  آن  باشد و حداقل و آخر می  اول  دارای  که  است  از قرآن  هستید. سوره: بخشی  و بلیغ

 . است  آیه  سه
 

 ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی  ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب  

آشکار   بر خودتان  نظیر قرآن  از آوردن  یعنی: اگر عجزتان «نكرديداگرچنينولي»

در   نفی تأکید  لن: برای «توانيدكردوهرگزنمي»کار را بکنید   و نتوانستید این  گشت

از اخبار   دیگری  معجزه  این  توانید آورد. البته را نمی  هرگز نظیر قرآن . یعنی: است  آینده

و در   نیافته  تحقق  وحال  گکشته کفار در  از سوی  ای معارضه  زیرا چنین  است  قرآن  غیبی

آشکار   میدان  در این  عجزتان  که  ! اکنون . آری نخواهد یافت  نیز هرگز تحقق  آینده

از   و اجتناب  فرایض  و انجام  کتابها و پیامبرانش و خدا  به  ؛ بیایید با ایمان است

آمادهكافرانوبرايوسنگهاهستندمردمانآنسوختكهآتشيازآن» اش: نواهی

بپرهيزيد با   دوزخ  ! آتش بردارید. بلی در برابر حق  از عناد و لجاجت  و دست «شده،

کثیر   . ابن نظر است مورد خود آنها  سوزاندن  که  شده  برافروخته  چیزهایی  همان
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  که  است  سیاه  کبریت  ؛ سنگ کریمه در آیه  افروز جهنم  آتش  مراد از سنگهای»گوید:  می

دیگر: مراد   قولی  به«. دهد  پناه  از آن ما را خداوند -  بسیار باال است  آن  حرارت

 پرستند. و آنها را می  تراشیده  از آنها بت  مشرکان  که  است  سنگهایی

ما » فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  در حدیث

  أوتيته الذي   نام كانإاليرش، و  مثله  عىل  ما آمن  ياتاآل  من  ال وقد أعط إياء األني  من  ني   من

 انبیا نیست، از  پیامبری  هیچ:  مةالقيا  يوم تابعا    كثرهمأ  أكون  ، فأرجو أنإلي اهلل  أوحاه  وحيا  

اما  آورند، می  ایمان  همانند آن  بشر به  که  است  شده  داده  وی  به  معجزاتی  که  مگر این

  است، پس  نموده  نازل را بر من  آن  تعالی  حق  که  است  شده، وحیی داده  من  به  که  آنچه

  یعنی: از میان«.  باشم  راداشته  پیروان  بیشترین  آنان  به  نسبت  در روز قیامت  که  امیدوارم

است،   معجزه  بشانکتا  اند که گشته امر مخصوص  این  به  فقط ایشان ‡ءانبیا  همه

  چون بنابراین،  نیست  معجزه -ازعلما   نزد بسیاری -  که  الهی  دیگر کتب  برخالف

از   پیروانشان  شدند که  نیز استمرار دارد، لکا امیدوار آن  بعد از وفاتشان  ایشان  معجزه

  حق  اهل  قیدهبر ع  دلیل  آیه  این»گوید:  می بیشتر باشند. قرطبی ‡دیگر پیامبران  پیروان

  که  بدعت  اهل  است، بر خالف  شده  و آفریده وجود دارد  اکنون  هم  دوزخ که:  است

 «. است  نشده آفریده  تاکنون  گویند: دوزخ می

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ  ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ 

 ڃ ڃ ڃ

وسرور   بخش  اثر مژده  که  است  از چیزی  دنتبشیر: خبردا «راكسانيبدهوبشارت»

ايمانكه» را:  کسانی  بده  ! بشارت آشکار شود. آری  انسان  چهره  بر پوست  انگیز آن

  را که  وصوابی  درست  کارهای  یعنی: همان «انددادهانجامشايستهاندوكارهايآورده

را   اعمالی  که  اند. یاکسانی  داده  یده، انجامگرد  فرض  و بر ایشان  شده  خواسته  از ایشان
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با   زیرا بهشت  است  آنها را نیکوشمرده  داوطلبانه  انجام خداوند  اند که داده  انجام

 . است  دسترسی قابل  صالح  و عمل  ایمان

؛  است  کاررفته به  کریم  بار در قرآن شصت  به  الصالحات( نزدیک )آمنوا وعملوا عبارت:

 دیگرند. یک  و ملزوم  الزم  صالح  و عمل  ایمان  که  است  آن  دهنده  خود نشان  ینو ا

  دارالخلد وسرای  بهشت  نام جنت: «استجناتيبرايشانكه»  ایشان  به  بده  ! مژده آری

اند زیرا  نامیده  را جنت  و آن  است  بسیاری  بر باغهای  مشتمل  که  است  و پاداش  ثواب

  انبوه  زیر درختهای خود را در  ساکنان  و بهشت  است  پوشانیدن  معنی  به  در لغت  جنت

از زیر  یعنی: «آنهاازفرودستكه» است:  جناتی  ! برایشان آری پوشاند. می  خویش

از  «شودآنانروزيازآنايميوهاست،هرگاهجويهاروان»آنها   و قصرهای  درختان

اينمي»باشد؛   ها که میوه  اعاز انو  هر نوعی اينپيشكهاستهمانگويند: نيزاز

را   سخن  . این است  میوه  همان و نظیر و از جنس  میوه، شبیه  این یعنی: «مابودهروزي

و   و طعم  حجم  هرچند که اند، هم شبیه  بهشتی  های میوه  رنگ  گویند که می  سبب  بدان

  اول میوه  طعم  را مخالف  آن  خورند، طعم می از آن  و چون  ستا  آنها مختلف  بوی

  زیرا هیچ «شودداده»  و نیکویی  در خوبی  قبلی  میوه «همانندآنايشانوبه»یابند  می

آنجا»همدیگرند   نیز مشابه  و در شکل  نیست  و نامطبوع  از آنها پست  یک در و

  نه «درآنجاجاويدانندوهم»و غیر ایشانند   بهشتی انحور  که «دارندپاكيزههمسراني

  است  این  بهشتی  جفتهای  بودن  شوند. مراد از پاکیزه می برده  بیرون  از آن  میرند و نه می

  رسد، به و سایر پلیدیها می  و بزاق  و نفاس  حیض  دنیا ازپلیدی  زنان  به  آنچه : که

 رسد. نمی  بهشتی  همسران

از   یکی» اند: دو همسر دارد. علما گفته  هر مرد بهشتی که:  است  آمده  شریف  یثدر حد

  است  ای وهمیشگی  دایم  خلود: بقای«.  بهشت  از زنان  و دیگری  دنیاست  دو، از زنان  آن

  هلأ  نإ» است: آمده  شریف  در حدیث  ندارد. همچنین  و انقطاعی  هرگز گسست  که

وال يتمخطون، قالوا:   يتفلون، وال ييولون، وال يتغوطون ها ويرشبون، والفي  يأكلون  ةاجلن

  والتحميد كام تلهمون  التسييح املسك، ويلهمون   كرشح  ؟ قال: جشاء ورشح الطعام  فام بال

  اندازند، نه می  دهان  آب  آشامند، نه خورند ومی می  در بهشت  بهشت  : همانا اهل النفس
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  که  غکایی  گفتند: پس  اندازند. اصحاب می بینی  آب  کنند و نه یم  ادرار و مدفوع

  ، دفع مشک  ترشح  چون  عرقی  و ترشح  آروغی به شود؟ فرمودند: می  خورند چه می

  نفس شود که می  الهام  چنان  برآنان«  الحمدهلل»، و «اهلل  سبحان«  شود. و خواندن می

 «.شما  برای  کشیدن
 

ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ژ ژ ڑ  ڑک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

 ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

بزندهرمثلينداردكهشرمخداوندازآن» در « ندارد  شرم : الیستحیی» معنای: «را

  زدن  او مثل  که است  معنی  این  به  ، بلکه و حیا نیست  شرم  حقیقت  مورد خداوند متعال

و   عیب  از بیم  که است  ای شکستگی  و در هم  گکارد زیرا حیا؛ دگرگونی را فرو نمی

  که  این  . دلیل است محال  خداوند متعال  در حق  دهد و این می  روی  انسان نکوهش، بر

هر   که  است  این تعبیر کرد، کند( نمی  )شرم  به« کند نمی  ترك«  از معنای  سبحان  خدای

حیاء   چیز از آثار و ثمرات  آن  گکارد وفروگکاشتن را فرومی  ند، آنک  شرم  از چیزی  کس

  الزم  و اراده  ملزوم  اطالق  و از باب  تعبیر، مجاز است  این  کار گرفتن  به  است، پس

  بیمی  کار رفت، مراد از آن  به« حیا»تعبیر   تعالی  در موردحق  باشد. بنابراین، هرگاه می

آن،   الزم  گفتیم، مراد معنای  طور که  همان  باشدنیست، بلکه یا میح  مبدأ و مقدمه  که

در   زدن  . مثل و نظیر است  شبیه  معنی  به  . مثل: در لغت کاراست  یک  فروگکاشتن  یعنی

باشد و با ذکر   حال  آن  مناسب  شود که  بیان  چیزی  حال  یک  :برای که  است  گفتار این

 ، آشکار گردد. حال  آن  نهانپ  وقبح  مثل، حسن  آن

  کرده روایت  از صحابه  از گروهی  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  جریر طبری  ابن

، و  چ ...ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻچ  با آیه:  عزوجل  خدای  چون»فرمودند:   که  است

برتر  خداوند گفتند:  منافقان زد،  مثل  منافقان  درباره چ ...ڤ ڤ   ڤ ڤچ آیه:

ۆ ۆ چ تا:  کریمه  آیه  این  بزند. پس  مثلهایی  چنین  که  است  زرگتر از آنو ب
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و   و عنکبوت  ذکر زنبور عسل  گفتند: در قرآن کفار می  شد. همچنین  نازل چۈ

  این  سبحان  خدای ! سازگار نیست  فصیحان  اشیاء با کالم  و ذکر این  است  آمده  مورچه

ياپشه»؛  زنم می هر مثلی  و فرمود: من  رد نموده را نیز  کفار و منافقان  سخن باشد

  بیشتر محققان  قول  این  که-  آن  بال  ؛ چون کوچکتر و فروتر از پشه یعنی:«فروترازآن

مثلآن دانندكهمياند،آوردهايمانكهكسانيپس»  یا بزرگتر و فراتر از آن -  است

كهكسانيولي».  است  باطل  مقابل . حق: و ثابت «ستاحقپروردگارشانازجانب

؟خدابسيارياستداشتهقصديچهمثلگويند:خداازاينمياند،كفرگراييدهبه

باآن باآنوبسياريگمراهرا   این خدا  و اراده قصد یعنی: «كندميهدايترا

  مؤمنان  چون -  سازد و بسیاری را گمراه -  فقانمنا  چون -  مثل، بسیاری  تا با این  است

را با   راه  از دو گروه، این  هر یک  که چرا بیفزاید،  و بر هدایتشان  نموده  را هدایت -

افزاید  می  سبب، بر مسبب  باموجودیت خداوند  پس اند، برگزیده  خودشان  انتخاب

باآنجزفاسقانولي»   و سخن  شده  آنان، نافرمان  که  روی  ازآن «كندنميگمراهرا

کند.  می  گمراهشان  فسق  این  سبب  به خداوند انگاشتند، پس  پروردگار خود را سبک

قشرها:  عن  الرطبه  فسقت»گویند:  می  است، اعراب  شدن  خارج  معنی  به  در لغت فسق:

از   خروج  معنای  به شرع:  در عرف  اما فسق«. شد  خود خارج از پوست  رطب  خرمای

  از دایره  گناه  سبب  کفر یا به  سبب  به  که  باشد و بر کسانی می  عزوجل خدای  طاعت

«  فاسق»  شود بنابراین،اصطالح می  اطالق -هردو  -روند  می  بیرون  تعالی  حق طاعت

  با آن  ولی . کافر شدیدتر است  فسق  لیکن شود، گنهکار هر دو می  کافر و مؤمن  شامل

از   کریمه  آیه اما مراد این شود، می  کار هردو اطالق گنه  بر کافر و مؤمن  فسق  صفت  که

  اوصافشان  در بیان  خداوند متعال  که  این  دلیل  مؤمنان، به  نه کافرانند ،« فاسقون»

 فرماید: می
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ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ 

 ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

عهد  اوال به  آنان  یعنی «كنندمينقضآنازبستنعهدخداراپسكهكسانيهمان»

  وعهد خویش  بعدا کافر شده  نهادند، ولی  را گردن  آن  و متابعت  اقرار کرده خداوند

و استوار   محکم  که  است  هر چیزی  گسستن  و از هم  شکستن  را شکستند. نقض: درهم

  است  ای اوامر و نواهی :. عهد خداوند ، یا عهد و پیمانیاز بنا یا ریسمانی  ؛ اعم گشته

و   تعالی  حق  طاعت  چون ؛ است  شده  سفارش  بندگان  به  در قرآن  آن  به  پایبندی  که

شود،  می  ساخته  محکم  آن  وسیله  چیز به  یک  که  آنچه . میثاق: وی  از نواهی  خودداری

 . با سوگند است  پیمان  ساختن  عهد: محکم باشد. میثاقدشوار   آن  شکستن  که  طوری  به

از   پیشین  در کتابهای  خداوند متعال  که  است  آیه، پیمانی  در این مراد از عهد خدا

است،   گرفته ایشان  در عصر رسالت صمحمد  به  آوردن  خود در مورد ایمان  بندگان

  و تفکر و به  اندیشه با  روردگار متعالپ  هستی  سنن  فهم  معنای  به عهد خدا  همچنین

  پس راهبرند،  فهم این  سوی  به  که  است  در اموری  و حواس  عقل  نعمت  کار گرفتن

  آن  برای  که  است  ها در چیزی موهبت  این  بکار نگرفتن معنی:  این  به  پیمان  شکستن

بهراآنچه» :اند که  کسانی  همان  فاسقان  این «و»اند.  شده  آفریده امرپيوستنشخدا

مي   را که  و هر چیزی  وخویشاوندی  و پیوند قرابت  رحم  صله یعنی: «گسلندنموده،

  بر پا داشتن  از قبیل -  است  داده فرمان  آن  دادن  و انجام  پیوستن  به  عزوجل  خدای

در اینجا   رحم  صله  کنند. پس نمی  گسلند و رعایت می -  حدودش  و رعایت  احکام

  صله  و هم  و اقوام  خویشان  میان  رحم پیوند  هم  که  است  و گسترده  عام  معنایی  دارای

  کلیه  و رعایت  الهی  شریعت  احکام  به  پایبندی و پیامبران:  تمام  به  ایمان  میان  معنوی

  کسانی  همان  فاسقان  این «و».  جمهور علما است  قول گیرد. و این را دربر می  اوامر وی

کرده، در   را پرستش  غیر خداوند متعال یعنی: «پردازندفسادميبهدرزمين» اند که:

کنند،  می  پیروی  از شهوات پردازند، جور و جفا می  به  با دیگران و برخورد خویش  تعامل

  فساد انگیزی  نهایتها  این  که افروزند، برمی  فتنه  مردم  شوند و میان می معصیتها  مرتکب

پندارند؛  می  که  نیست  دوزخند و چنان  اهل  یعنی: آنان «زيانكارانندآنانندكه»  است
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  رسند زیرا وفا به می  مورد نظر خویش  و منافع  مصالح  به  عهدالهی  باشکستن

 دست برتر را از  منفعت  آنها این  که حالی در منفعتها است،  بزرگترین عهدخداوند

سود و   موجب  طاعت  که  است، چنان  و خسارت  زیان  موجب  اند. بنابراین، فسق داده 

برتر از   سودی  ! و چه خداوند منان  از رحمت  بزرگتر از محرومیت  خسارتی  ؛ چه راحت

 !. وی  برین  رضا و بهشت
 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ې ې ې ې ى ى 

 ائ ائ

  ازحال  واداشتن  شگفتی  انکار و به  برای  ماستفها «ورزيد؟خداوندكفرميبهچگونه»

ایمان، کفر وانکار   بر حقانیت  و برهان  حجت  موجودیت  با وصف  که  آنهاست

  آفرینش  ازداستان  که حالی در ورزید، کفر می  خداوند سبحان  به  ! چگونه ورزند. آری می

شماجاناوبه»  ازآفرینش  لقب «بوديدبيجانكهباآن» دانید که: می  آگاهید و خوب

شماراسپس»دمید   آفرید و درشما روح  شما را از عدم  خداوند متعال یعنی: «بخشيد

  شما را در روز قیامت «كندميوباززنده»  اجلهایتان  رسیدن سر به  در هنگام «ميراندمي

  شما را در برابر اعمالتان  پس محشر،  درمیدان «شويدمياوبازگرداندهسويبهگاهآن»

 دهد. جزا می

  شوید، خاك  آفریده  که  از آن  شما قبل»گوید:  می  کریمه  در تفسیر آیه  عباس  ابن

  حیات  گردانید؛ و این شما را آفرید و زنده  گاه است، آن  مرگ  خود، یک  اید؛ و این بوده

است، باز شما را   دوم  مرگ ؛ و اینروید می  گورهایتان  میراند و به است، باز شما را می

  . بنابراین، در اینجا دو مرگ است  دیگری حیات  این  گرداند؛ پس می  زنده  در روز قیامت

ڍ چ  است:  معنی  نیز مؤید این« غافر«  از سوره (23)  کریمه  آیه«.  است  و دو زندگی

  ار زندهو دوب  گفتند: پروردگارا! ما را دوبار میرانده» چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 ...». ای کرده
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ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی   

 ی ی ی جئ  

همه»  است  در آن  را که  و آنچه  یعنی: زمین «استدرزمينآنچهكهذاتيآناوست»

براي آفريدرا   برای و منفعتی  و توشه  و نعمت  و تکریم  گرامیداشت  عنوان  به «شما

آسمانسويبه»  زمین  بعد از آفرینش «سپس» معین  تا زمانی  یشخو  شما از سوی

و»  خود اوست به  مخصوص  و استوار که  درست  قصدی  خویش، به  با اراده «قصدكرد

كردآسمانهفت استوار بخشید،   آنها را استوار کرد وسامان  یعنی: آفرینش «را

یعنی:  «داناستهرچيزيواوبه»  در آنها نیست  ای نظمی و بی  خلل  هیچ  که  ای گونه به

 . محیط و فراگیراست  مخلوقاتش  تمام  به  خداوند متعال  علم

از  «5 طه/» چڈ   ژ ژ ڑچ و آیه:  «22بقره/» چۈئ ۈئ چ آیه:   این

 اند:  رأی  بر سه  آن  علما درباره  تفسیر است، که  مشکالت

  آن  وبه  خوانیم را می  آیه  گویند: ما این می  که  است  از ائمه  بسیاری  مربوط به اول:  رأی

دارد   مشهوری  سخن  باره  در این :مالک  . امام کنیم را تفسیر نمی  آن  داریم، ولی  ایمان

  آن  به  ایمان نیست، درك  قابل  با عقل  آن  و کیفیت  است  استوا معلوم» گوید: می  که

 «. است  عتبد  از آن  کردن  و سؤال  واجب

  بریک  و قرارگرفتن  استواء؛ ارتفاع»گویند:  می  که  است«  مشبهه«  فرقه  رأی دوم:  رأی

و ) چٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ  پ پچ فرماید:  می  خداوند متعال  که چیز است، چنان

  رأی  این  که«. [20/28] قرار گرفتید (  کشتی  بر باالی  نوح( و همراهانت  تو )ای  چون

  منزه  از آن  باشد وخداوند متعال می  اجسام  از صفات  استوائی  زیرا چنین  است  باطل

 . است

امر   برتری و  ارتفاع«  استوی»گویند: مراد از  می  که  از علماء است  برخی  رأی سوم:  رأی

 . است  خداوند متعال
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  واراده  صد کردنق  معنای  استوی: در اینجا به»که:   است  این  جریر طبری  ابن  اما انتخاب

  وی  اراده قصد و  این  و ما کیفیت  آسمانهاست  آفرینش  سوی  به  خداوند متعال  نمودن

 «. دانیم را نمی

  وهفت  آسمان  بر وجود هفت  باره، دال  در این  قرآن  و دیگر آیات  آیه  این  همچنین

را   آسمانها وزمین  تحقیق  که  خبری  چنان ص  اکرم  رسول  در سنت  اند، ولی  زمین

  و فقط به  بینیم نمی آنها  از طبیعت  در بحث  ای فایده بنابراین،  است  سازد نیامده  روشن

  آفریدگار بزرگ  آن، برعظمت  وسیله  و به  داریم  ایمان  باره  در این  کریم  ظاهر قرآن

 . کنیم می  استدالل

عصر  نجوم  علم  علمای  نظریات  سیر خویشدر تف  رازی  امام  که  است  یادآوری  بایسته

  علمی  بااکتشافات  نظریات  این  کرده، که  را نقل  آسمانها و زمین  آفرینش  در باره  خویش

در عصر حاضر نیز   نجومی ها و کاوشهای ندارد. پژوهش  همخوانی  عصر جدید چندان

  میدانند، ولی  این  در تکاپوی ختس  اند و هنوز هم  داده  بیرون  باره  را در این  فرضیاتی

  ای نتیجه  رابطه، اگر که  در این  بشری و پژوهش  کاوش  ؛ هرگونه بدانیم  که  است  این  مهم

  کونی  آیات  و تفسیر عینی  فهم  در راستای باشد، قطعا  داشته  همراه  به  و منطقی  صحیح

 . است  کریم  قرآن
 

ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ

كن» ياد  فرشتگان «گفتفرشتگانبهپروردگارتچونكه»! صمحمد  ای «و

  آشامند، به خورند و نمی نمی  هستند که  ای صرفا روحانی  و موجودات  نورانی  اجسام 

  اشتغال -  عالماز امور   ای تدبیر پاره  از جمله -اوامر او   و اطاعت  تعالی  حق  تسبیح

  فرشتگان  به  ! خداوندمتعال باشند. آری می  و فاقد شهوت  معصوم  گناه  دارند، از ارتکاب

را در   یعنی: قومی» گوید: کثیر می ابن «گماشتخواهمايخليفهدرزمينمن»گفت: 

بعد   نسلی و  از قرنی  پس دیگر، قرنی  برخی  از پی  برخی  که  ساخت  خواهم  مقیم  زمین

  از روی  را نه  فرشتگان خداوند که  است  گفتنی«. شوند می  جایگزین  ، در آن از نسلی
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.  ساخت  مخاطب  خطاب  با این  الضمیرشان مافی  آوردن  بیرون  برای  مشاوره، بلکه

  یفهقولی: مراد از خل  . به است وجود داشته  از وی  قبل  که  است  کسی  آینده  خلیفه: در پی

درآنكهگماريراميكسيگفتند:آيادرزمينفرشتگان» است  در اینجا آدم

 .؟ و کشتار و آزار دیگران  معاصی  و ارتکاب  با شرك «فسادانگيزدوخونهابريزد

دانند، ازکجا  را نمی  غیب  که  با آن  فرشتگان  شود که می  مطرح  سؤال  در اینجا این

وخونها   فساد انگیخته  در آن  گمارد که را می  کسی  در زمین داوندخ  دانستند که

  به  موضوع این  به  نسبت  سبحان  خدای  از جانب  ایشان  که  است  این  بریزد؟ پاسخ

  تعالی  خود حق یا قبال  که  صورت  این  اند؛ به داشته  قبلی  و آگاهی  از وجوه، علم  وجهی

بودند، یا   محفوظدیده  را در لوح  قضیه  بود، یا این  خبر دادهامر   از این  آنان  به

  معصومند و بس، یا انسان  فرشتگان( از گناه  )یعنی  خود آنان  فقط جنس  دانستند که می

  ماده  طبیعت  دانستند که کردند ویا می  اند، قیاس بوده  زمین  قبال ساکن  که  جنیان  را به

 . از خیر و شر است  ترکیبی

نبود،  آدم  حضرت  سخن، شخص  از این  ظاهرا مراد فرشتگان»گوید:  کثیر می  ابن

 «.بشر بود  افراد از جنس  برخی  مرادشان  بلکه

  ازحکمت  آگاهی  خاطر کسب به  اعتراض، بلکه  بر وجه  را نه  سخن  این  فرشتگان !آری

در   پروردگارا! حکمت گفتند:  نآنا  کردند، گویی  مطرح  در زمین  جانشین  این  گماشتن

كهآنوحال»؟  چیست -فسادانگیزند   که  با وجود آن -جدید   جانشینان  این  آفرینش

تسبيح بهبهگوييمميما و تو اقرارميپاكيحمد با   یعنی: ما همراه «كنيمتو

، و « وبحمدههلل ا سبحان»گوییم:  ومی  یاد کرده  تنزیه  به  نقصی  ستایشت، تو را از هرگونه

 صخدا   از رسول  که  است  آمده شریف  . در حدیث کنیم می  تو را تمجید و تعظیم
  عزوجل  خدای  را که  آنچه»فرمودند:  بهتر است؟  سخن  کدامهلل! ا  شد: یارسول  سؤال

به» «. و بحمده  اهلل  برگزید، یعنی: سبحان  خویش  فرشتگان  برای تقديستو

  که  . یعنی: ما تو را از آنچه است  یادنمودن  پاکی  تقدیس: تطهیر و به «پردازيممي

بر   دهند، یا منکران می  تو نسبت  به  و ملحدان  نیست  و جاللت  و عظمت  سزاوار شأن

وجود ما )فرشتگان(   چرا به  کنیم، پس می  وتقدیست  یاد کرده  تنزیه  بندند؛ به تو افترا می
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در   از مصلحت «دانيدشمانميكهآنچهدانمميمنهرآينهفرمود:»؟  است  شدهاکتفا ن

  .  آدم  ساختن  خلیفه

بشر؛   ازنسل  بود که  رفته خداوند  ازلی  در علم»گوید:  می  کریمه  در تفسیر آیه  قتاده

  بهشت  ساکنان لهو اولیا و اتقیا و جم  و زاهدان  و عابدان  و صدیقان  و نیکان  پیامبران

بر   آیه  وغیرآن، با این  قرطبی«.  ساخت  را خلیفه  رو آنان  وجود خواهند آمد، از این به

  اند تا آن کرده  استدالل اسالمی  دولت( در جامعه  )رئیس  و امام  خلیفه  نصب  وجوب

  ظالمانشانرا از   مظلومانشان نموده، داد  و فصل  را حل  مردم  میان  ، اختالفات امام

  حاکم، عملی  جز با نصب را که  مهمی  بستاند، حدود را برپا دارد و سایر شئون

  نشود؛ خود نیز واجب  تمام جز با آن  واجب  که  آورد زیرا آنچه  سامان  شود، به نمی

امام: مرد، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، عادل،   که  است  واجب»گوید:  کثیر می  . ابن است

  و قریشی ها و امور جنگی آراء و اندیشه به  األعضا، آگاه  امور، سالم  بینا به مجتهد،

 «. شرط نیست  وی  بودن و معصوم  بودن  باشد، اما هاشمی  نسب

 . نیست خالفی  هیچ  امامت  و جماعت، در وجوب  سنت  اهل  علمای  میان  که  باید دانست
 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ 

 ڇ 

و   را بامعانی  اشیا و موجودات  همه  یعنی: نامهای «آموختآدمنامهارابهخداهمهو»

  نسل  یکایک و نامهای  فرشتگان  اند: مراد نامهای گفته  آنها. بعضی  و افعال  او صاف

فرشتگانسپس»  است  آدم بر را   ؛ یعنی مسمیات و از اسمای «نمودعرضهآنها

وفرمود:»کرد   سؤال بود، از ایشان  آنها را آموخته  آدم  که  موجودات  و اشخاص  اعیان

خود   ادعای  یعنی: اگردر این «خبردهيدمناينهابهگوييد،ازاساميمياگرراست

اشیا   این  نامهای  باشید، پس سزاوارترید، راستگومی  از غیر خویش  زمین  خالفت  به  که

 بگویید.  من  را به
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 ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ

منزهي»درماندند و   اما فرشتگان آنچهگفتند: جز را ما بهكهتو! ماخود

توييدانشياي،هيچآموخته   خویش  قصور و ناتوانی  لکا به «حكيمداناينيست،

 -  ر فرشتگانب  وی  و رمز گزینش  آدم  برتری  خود به  این  که  است  کردند. گفتنی اعتراف

نباید  دارد، پس  اشاره -دانند  آنها را نمی  فرشتگان  که  است  وی  به  چیزهایی  آموختن که

 افتخار کنند.  بر آدم  خویش  برتری  به

 

ک ک ک کگ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 ں ڻ  ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ

  آدم «خبردهنانآراازاسامي!ايشانآدماي»:  آدم  به  عزوجل  خدای «فرمود»

  ... و اسم است چیز، این  آن  داد که: اسم  توضیح  آنان  به  تعالی  حق  فرمان  این  در اجابت

در  «خبردادراازاسماءشانآنانآدموچون»آخر...   طور تا به ... و همین چیز، این  آن

ب»  فرشتگان  به  خطاب  سبحان  خدای  هنگام  این آيا نهفتهمنكهشمانگفتمهفرمود:

  نهان  مخلوقات  و دریافت  درك  از میدان  را که  یعنی: آنچه «دانمراميآسمانهاوزمين

  ایشان  و دانش  علم  وسیله  به  و تباروی  و نسل  آدم  برتری  موضوع  از جمله، به -  است

  مراد از آن، این»گوید:  می عودمس ابن «كنيدراآشكارميآنچهدانمومي»؛  دانایم -

در   که  دهی را قرار می  کسی  آیا در زمین  که  است خداوند به  خطاب  فرشتگان  سخن

پنهانآنچه»  دانم نیز می «و»«. 03/ آیه« »ریزد؟ کند وخونها می فساد می  آن را

  تأویل  . این داشت یم  خود از کبر پنهان  در درون  ابلیس  را که  یعنی: آنچه «داشتيدمي

  به  فرشتگان  را که  آنچه  دانم است: می  . یا مراد این اعلماهلل وا -  است ك  عباس  ابن

  که  است  شده  روایت  عباس  از ابن  که  بودند. چنان  خود گفته  در میان طور پنهانی

تر از ما   یگرام  هرگز موجودی خداوند»همدیگر گفتند:   در میان  فرشتگان فرمود:

  جریرطبری  ابن  لیکن«.  سزاوارتریم  در زمین  خالفت  ما به  آفریند، پس نزد خود، نمی در

 . است  داده  ترجیح -  شده  نقل  عباس  از ابن  هم  آن  که -را   اول  قول
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ر ب  آدم، دلیل آنها به  و صفات  اشیا و خواص  نامهای  تعلیم  آیه»است:   گفته :رازی  امام

را جز   آدم  درآفرینش  خویش  حکمت  سبحان، کمال  زیرا خدای  است  علم  فضیلت

داشت،  وجود می  تراز علم  گرامی  چیزی  امکان  و اگر در عالم  آشکار نساخت  با علم

 «. با علم  نه  ساخت چیز آشکارمی  را با آن  آدم  فضیلت  تعالی  باید حق
 

 ڭ  ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 «درافتادندسجدهبههمهكنيد،پسسجدهآدمرافرموديم:برايفرشتگانوچون»

  برای  که  است در برابر کسی  و خردی  و تکلل  فروتنی  معنای  به  عرب  سجود: در سخن

  چهره  نهادن !. آری است بر زمین  پیشانی  شرع: نهادن  شود. و در اصطالح می  سجده  وی

دیگر از   بیانگر نوعی  آیه  . این است و خاکساری  فروتنی  مرتبه  ن، نمایانگر نهایتبر زمی

  که  روی  اوست، از آن  فضیلت  دهنده ونشان  از آدم  الهی  داشت  و گرامی  تکریم

 . سجود واداشت او به  را برای  فرشتگانش خداوند

عبادت، و  شیوه  به  خداوند متعال  برای  کردن  اند: سجده  گفته  سجده  احکام  علما در بیان

  برای  فرشتگان سجده  ، همچون است  و تحیت  داشت گرامی  شیوه  به  غیر وی  برای

  برای  بردن  سجده  . اما باید یادآور شدکه وی  برای  یوسف  برادران  و سجده  آدم

تا عصر  -اکثر علما  قول به -کار   و این  گردیده  حرام  اسالم  در شریعت غیر خدا

  است  آمده  شریف  کردند. درحدیث  نهی  از آن  ایشان  بود، ولی  مباح صخدا   رسول

  گفتند: یا رسول  کردند، اصحاب  سجده صخدا  رسول  و شتر برای  درخت  چون  که

 ص  حضرت  ! آن سزاوارتریم  وشتررمنده  شما از درخت  برای  کردن  سجده  ما به هلل!ا
غیر   احدی  برای  که  : سزاوار نیست العاملني  رب ال هلل إيسجد ألحد   أن  ينيغ  ال»مودند: فر

دادن(   )دست  مصافحه  به  و در عوض«. شود  سجده از خداوند پروردگار جهانیان،

 دستور دادند.

  ، نه آدم برای  فرشتگان  سجده  که  نظر دارند بر این  اتفاق  اسالم  که: امت  این  خالصه

 بود.  داشت و گرامی  تحیت  سجده  و تعظیم، بلکه  عبادت  سجده
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  برای  کردن سجده  بود، ولی  و هرچند او از جنیان «جزابليس»کردند   سجده  ! همه آری

  برد. ابن سرمی به  فرشتگان  در میان  بود که  شده  بر او واجب  دلیل  این  به  آدم

بود، اما بعدا   فرشتگان بود و او در آغاز از اشراف  عزازیل  لیساب  نام»گوید:  می  عباس

  خداوند  نا امیداست، چراکه  معنای  به  شد زیرا ابلیس  نامیده  تمرد ورزید و ابلیس

چرا   بود، برتر است  از جن  ابلیس که  اول  قول  ولی«. خیرها ناامید گردانید  او را از همه

بود(.   او از جنیان) چۀ    ۀ ہچ  گوید: می  صراحت  به/«53  کهف«  کریمه  آیه  که

  عصیان  از این  کرد و فرشتگان  راعصیان  امر حق  ابلیس  که  دلیل  این  به  همچنین

« و کبر ورزید»  آدم  برای  کردن از سجده «سرباززدكه»بود   ! او همان برکنارند. آری

 از  خداوند  یا در علم «گشتكافرانواز» شد  بینی  خود بزرگ  و دچار آفت

  من  ةحي  مثقال  قليه  يف  كان  من ةاجلن  يدخل ال»است:  آمده  شریف  بود. در حدیث  کافران

وارد   بهشت  از کبر باشد، به  ارزنی  دانه  اندازه به  درقلبش  که  : کسیكرب  من  خردل

 گردید.  محروم  الهی  ابد از بهشت  ایبر  تکبر، ابلیس  بر اثرهمین  که چنان«. شود نمی

 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې  
اي» گفتيم: همسرتآدمو و تو بهشت! هركجايسكونتدر از و آنگزينيد

  رنج هیچ  که  است  آسایشمند و گوارایی  رغد: زندگی  عیش «بخوريدخواهيد،فراوانكه

و درد   رنج بدون  و گوارایی  فراوانی  به  رغد، خوردن  به  خوردنو   نیست  در آن  و دردی

و حوا از   آدم در نهی «نشويدنزديكدرختاينبهولي»  است  منعی  گونه هیچ و بی

  از آن  خوردن  نیست، بلکه حرام  آن  به  شدن  نزدیک  که  با وجود آن -  درخت  به  نزدیکی

،  آن  به  شدن  وجوددارد. یعنی: نزدیک  وسیله  و قطع  ریعهسد ذ  معنای -  است  حرام

از خوردن، از   نهی  جای به  جهت  است، ازاین  نهی  ارتکاب  در جهت  ای خود وسیله

  درصورت «كه»نشوید:   نزدیک  ممنوعه  درخت  ! به شدند. آری  نهی  شدن  نزدیک

  بر خود؛ با معصیت «خواهيدبودارانازستمك»  از آن  و تناول  درخت  به  شدن  نزدیک

 پروردگار.  و نافرمانی
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اند:   گفته نظر دارند؛ برخی  ، اختالف« درخت  : اینةالشجر  هذه»در تفسیر:   مفسران

  گندم  ممنوعه، خوشه اند: درخت دیگر گفته  انگور بود. برخی  ؛ درخت ممنوعه  درخت

گوید:  می  جریر طبری  انجیربود. ابن  درخت ممنوعه،  دیگر برآنند که: درخت  بود. برخی

  معینی  درخت  را از خوردن  و زنش  آدم عزوجل  شود: خدای  گفته  که  است  آن  درست»

خوردند و ما دقیقا   ممنوعه  درخت  دو ازآن  آن  کرد، پس  نهی  بهشت  از درختان

  صحیح  و سنت  از قرآن  باره  یندر ا  هم  بود، دلیلی  درختی  چه  درخت  این  که  دانیم نمی

 «. نیز نیست  ای مفیدفایده  آن  وجود ندارد و دانستن
 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئوئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ   ی ی  
آنشيطانپس» از را   دو رابه  درخت، آن  آن  سبب به  یعنی: شیطان «لغزانيدهردو

  گردد، یعنی: شیطان برمی  جنت  به«  ز آنعنها: ا» اند: ضمیر  گفته  کشانید. بعضی  لغزش

از  «بودنددرآنوازآنچه».  است  و لغزش  دور گردانید. زله: اشتباه  دو را از جنت  آن

  به  روی  از آن  دربردن  به  این  نسبت «دربردرابهايشان»  نعمتها و کرامتها، یا از بهشت

  آن  او که  وسوسه  و حوا براثر این  آدم  چراکه گشت،  او اغواگر آدم  شد که  داده  شیطان

 خوردند.  است، ازآن  ابدی  و پادشاهی  جاودانگی  ؛ درخت درخت

آييد»دستور داد:   از بهشت  خروج  را به  آنان خداوند  گاه آن فرود   این«وگفتيم:

  به  برین از بهشت  آمدن  بیرون  به  ایشان  دو، نسل  آن  تبع و حوا و به  آدم  به  دستوری

با   درزمین  آدم  یعنی: نسل «ديگريدبعضيازشمادشمنبعضي»  است  زمین  سوی

و آشکار  صریح  و عدوان: ظلم  پردازند. عدو: دشمن و ستیز می  دشمنی  دیگر به یک

تاوقتاستومتاعي»  استقراری  جای یعنی:«قرارگاهيشمادرزمينوبراي».  است

مورد   که  متاع: آنچه . قیامت  برپایی  اند: تا هنگام گفته  . بعضی مرگ  تا هنگام یعنی: «ينمع

ها و  ها، پوشیدنی ها، نوشیدنی از خوردنی  گیرد؛ اعم قرار می  و برخورداری  برداری بهره

 مانند آنها.
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 ی ی جئ حئ مئ     ىئ يئجب حب خب مب ىب  يب

پروردگارشآدمسپس» دريكلماتياز   که  و پکیرفت  یعنی: گرفت «نمودافترا

ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ  چ و حوا بود:   آدم  دعای  از این  عبارت

نکنی،   ما رحم  وبه  و اگر بر ما نبخشایی  کردیم  پروردگارا! ما بر خود ستم) چڀ

  امدو اله  آن  را به  فوق  کلمات ، و خداوند«4/20»بود (   خواهیم  مسلما از زیانکاران

درگذشت»کرد.  او از خداوند بازگرداند و   را برآدم  خویش  یعنی: رحمت «و

است،   بازگشت  معنای توبه: به «استپذيرمهرباناوتوبهچراكه»  را پکیرفت  اش توبه

 -شود   متعدی«  علی»واگر با   از معصیت  بازگشت  آن  شود؛ معنای  متعدی«  عن»اگر با 

 . است  توبه  پکیرفتن  آن  معنای -  آیه  این  چون

 چهار شرط:  مگر به  نیست  پکیرفته  از انسان  اند: توبه  علما گفته

 . گکشته  از گناهان  پشیمانی -1

 . در حال  گناه  ترك -2

 . در آینده  آن  به  بازگشت  عدم  به  تصمیم -0

او و   به  حقش  دنبا رسان  خصم  نمودن  و راضی  بندگان  و مظالم  رد حقوق -2

 . زبان  به  از وی  عکرخواهی
 

 ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

شمابهمناگرازجانبفرودآييد،پس»  یعنی: از بهشت «ازآنگفتيم:جملگي»

ازكهآنان»  است خدا  . مراد از هدایت: کتاب در زمین «رسدهدايتي

برايشان»کنند   عمل  آن  را بپکیرند و به  من  ی: کتابیعن «كنندپيرويهدايتم

محزون»  است  آیند در آینده  ناخوش  از امری  خوف: بیم «نيستخوفي نخواهندو

 . است  حزن: ضد سرور و شادمانی «شد
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 ٿ ٿ       ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

  نازل  کتابهای  ند و بهرا نپکیرفت  و هدایتش خدا  به «كفرورزيدندكهكسانيولي»

دروغوآيات»نکردند   عمل  وی  شده آنانندكهمارا  «دوزخنداصحابانگاشتند،

جاودانهآنان»  است  با آن  شان و پیوستگی  اقتران  معنای ؛ به با دوزخ  دوزخیان  مصاحبت

آنند النار   هلأما أ»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث «در

  فأماتتهم  النار بخطاياهم  أصابتهم أقواما    فيها وال حييون، ولكن  أهلها فال يموتون  هم  الذين

خود   که  کسانی  یعنی -  دوزخ  : اما اهل ةالشفاع  يف  ذا صاروا فحام أذنإ  حتى  تةماإ

)از   هستند که  نیمردما  مانند، ولی می  زنده  میرند و نه می  در آن  نه -دوزخند   اصحاب

را   آنان  آتش  است، پس رسیده  آنان به  گناهانشان  وسیله به  آتش  نیستند ( بلکه  دوزخ  اهل

  شفاعت  اذن  آنان  شدند، در خصوص تبدیل ذغال  به  چون  که  تا این  میراند، میراندنی می

 «.شود می  داده

 نماييد:توجهتآيااينواحكامازنظرياتايپارهبهاينك

  این  اول  است: رأی  علما دو رأی  میان  حوا همسر آدم  آفرینش  کیفیت  درباره -1

  نبوی  واحادیث  قرآنی  از آیات  که  شد، چنان  آفریده  آدم  چپ  که: او از پهلوی  است

  وجود آدم  حوا از جنس گویند: می  که  است  از مفسران  برخی  دوم: رأی  آید. رأی بر می

  معنی  نیز همین  باب  در این  وارده از آیات  گروه  شد. استنباط این  آفریده  از خاك  یعنی

  گویند: مراد از آن ، می«1نساء/ « »و آفرید ازاو... منها:  وخلق»در تأویل:  . آنها است

  وارده  ثگروه، احادی  . از نظر این ازوجود خود وی  است، نه  آدم  حوا از جنس  آفرینش

  از پهلو آفریده  زن : ... ضلع  من خلقت  ةاملرأ  نإ»شریف:   حدیث و از جمله  باب  در این

  اعتدال  عدم  نوعی  زنان  در رفتار و اخالق  شود که: چون می  تأویل ، نیز چنین« است  شده

  است  کج  که پهلو  استخوان  به آنها  اخالقی  منش  تمثیل  شیوه  به بنابراین، وجود دارد

 شد.  تشبیه

  شد، همان  فرود آورده  از آن  آدم  که  بهشتی  که  دارند بر این  اجماع  سنت  اهل -2

 . است  دارالخلد برین  بهشت
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هر   و کبیره  صغیره  انبیا: از گناهان  جمهور علما )مالک، ابوحنیفه، شافعی( بر آنند که -0

  ممکن  ایشان جایز باشد، اقتدا به  ایشان  در حق  گناه  دو معصومند زیرا اگر ارتکاب

صادر شد و   وی  از نبوت  قبل  بود که  صغیره  گناهی  آدم  و بنابراین، خطای  نیست

و   عصیان  بود نه  سرزد، نسیان  از وی  . یا آنچه است  بعد از نبوت  انبیا: از گناه  عصمت

  عزوجل  دارد زیرا خدای  ترجیح معنی  ن. و همی نیست  با عصمت  منافی  سهو و نسیان

  او عزمی  کرد و ما برای  فراموش آدم» چڤ ڤ ڤ ڦ ڦچفرماید:  خود می

 «115 /طه« » نیافتیم

 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ 
  دهد که قرارمی  را مورد خطاب  امتهایی  عزوجل  رو داریم، خدای پیش  که  در آیاتی

را از یهود   سخن رشته  میان  . در این است  ظهور یافته  آنان  ندر میا  آسمانی  رسالتهای

است، از دیگر   آسمانی کتاب  دارای  ملت  ترین  سو، یهود قدیمی کند زیرا از یک آغاز می

  که  سوره  ( این 122)  تا آیه  آیه ، از این با مؤمنانند. پس  مردم  ترین دشمن  یهودیان سو،

  است  اسرائیل  بنی  پیرامون  همه گیرد، را دربرمی  کریم  از قرآن  ملجزء کا  یک  به  نزدیک

 بر مال گرداند.  شان وجودی  و زشت  منفی را با ابعاد  کردار شان  و ماهیت  تا حقیقت

از سر   باآنان  ؛ گاهی است  متنوع  با یهودیان  قرانی  خطاب  شیوه  که  است  یادآوری  بایسته

 -از نعمتها   بایادآوری  با تهدید و توبیخ، وقتی  گاهی رود، می  نسخ  و نرمش  عطوفت

 . و سرزنش  با توبیخ  همراه و جنایاتشان  جرایم  با شمارش  و زمانی -  آیه  همین  چون

  فرزند ابراهیم: است، وفرزندان  فرزند اسحاق  اسرائیل: یعقوب «اسرائيلبنياي»

  بنده»؛  اسرائیل  لغوی نامند و معنی می«  اسرائیل بنی»یهودند،   میا قو  عبرانیان  را که  اسرائیل

  زاد و تبار دوازده  هستند که ای گانه اسباط دوازده  همان  اسرائیل بنی  . پس است« خدا

  کریم  در قرآن«  اسرائیل بنی«  عبارت که  شویم باشند. یادآور می می  فرزند یعقوب

كهنعمتهايم»!  اسرائیل بنی  ! ای آری . است  کار رفته ( بار به21) ارزانيرا شما بر

  و غیره  فرعون  از چنگ  کتاب، نجات  نمودن نازل ‡پیامبران  فرستادن  چون «داشتم

از   که  عهدی  همان «وفاكنيدعهدموبه»را شکرگزارید   نعمتهایم  و این «يادآريدبه»
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اند: مراد از عهد،  گفته  . بعضی ام گرفته  وراتدر ت صاز محمد   شما در مورد پیروی

و مزد   شما از پاداش  به  که  آنچه  یعنی: تا به «وفاكنمپيمانتانتابه»  است  فرایض  ادای

رهبه:  «بترسيدوتنهاازمن»  ، وفا کنم ام نموده  تضمین  المقدس  دربیت  دادنتان  و جای

  جز من  دهید و از احدی  جای  را در دلهایتان  ز منا  . یعنی: فقط بیم است ترس  شدت

 نهراسید.
 

ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ     ڈڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک 

 ک ک

استچيزيمؤيدهمانآريد،كهايمان»  عظیم  قرآن  یعنی: به «كردمنازلوبدانچه»

  و با حقی  ا: استو اخبار انبی  با تورات  و همخوان  موافق  یعنی: قرآن «باشماستكه

نباشید   کسانی یعنی: اولین «نباشيدمنكرآنونخستين»دارد   نزد شماست، مطابقت  که

  آن  کنندگان تصدیق شما اولین  که  است  این  شایسته  که اند، درحالی گشته  منکر قرآن  که

  زندگی  بهای  به یعنی: «ناچيزبهاييبه»مرا   یعنی: اوامر و نواهی «مراوآيات»باشید 

  . گاهی«نفروشيد»  است  آن  همانا دنیا و شهوات  که  ارزش حقیر و بی  ناچیز و ریاستی

شود،  می  کار گرفته  یگر بهکدی  بجای عرب،  در سخن« شراء»و «  بیع«  از کلمات  هر یک

را   نیو عهد شک «پرواكنيدوتنهاازمن»است  فروش  معنی  در اینجا به« شراء«  پس

 فروگکارید.

 

 گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

بهوحق» و»  ادیان  ساختن و تباه  اذهان  ساختن  آشفته  با هدف «درنياميزيدباطلرا

  تبلیغ  که  است  الهی  های در اینجا: حجت«  حقیقت»مراد از  «نكنيدراكتمانحقيقت

و از   کتمان کنند، نه  آنها را بیان  که  شده  گرفته  پیمان  و از آنان  است  واجب  آنان آنها بر

در  صمحمد حضرت  پیامبر آخرالزمان  در مورد بعثت  که  است  بشارتهایی  جمله  آن

ميكهدرحالي»  است  آمده  کتابشان   رسول صمحمد امر را که  حقیقت «دانيدخود

 آگاهید.  خوبی به  است آمده  در کتابهایتان  باره دراین  که  و از اخباری  است خداوند
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 ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ 

زكات» و داريد برپا را نماز بدهيدو   در آیید، نماز را به  اسالم  یعنی: به «را

 را نیز بپردازید و با مسلمانان  ، برپا دارید، زکات کرده  بیان صمحمد   که  ای شیوه همان

وبا»فرماید:  می  که ابید، چنانآنها حضور ی  در جماعت  مساجد آنها رفته  باشید و به 

 تعبیرشد تا یهود را از نماز قدیمشان«  رکوع«  از نماز به «كنيدركوعكنندگانركوع

 .نداشتند  رکوعی  دور گرداند زیرا یهود در نماز خویش 

  نیست، ولی  و واجب  است  مؤکده  حضور در جماعت، سنت  جمهور فقها بر آنند که

 . است  بسیار کرده  ترغیب  بر آن  مقدس  شریعت
 

 ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے  

مردم»!  اسرائیل  بنی  ای بهآيا   به  ایمان را به  یعنی: آیا مردم «دهيدميفرماننيكيرا

  و کلیه  زکات نماز و پرداختن  و برپاداشتن  عهد الهی  و وفا به  و پیامبرانش  متعال  خدای

خود را  یعنی: «كنيد؟ميخودرافراموشكهآنحال»دهید  می دستور  شایسته  اعمال

بااين»  است  زشت کار شما بسی  دهید؟ این نمی  نیکی  فرمان  خودتان  و به  فرو گکاشته

تا از   خویش  بدکرداری  به «انديشيد؟نميخوانيد،آياهيچخداراميشماكتابكه

  هم  حق  حجت  وحامالن  الهی  کتب  اگر شما از آگاهان باز گردید؟ یعنی:  کژراهه  این

  ای شیوه  چنین  گرفتن  از عقال هستید، شما را از درپیش  امر که  این  نبودید، باید صرف

  را که  آنچه  شماست، چگونه در دسترس  هم  الهی  کتاب  که  داشت، اکنون باز می

و از   ، فرو گکاشته است  علم  مقتضای  که  آنچه  است، بعد از فروگکاشتن  عقل  مقتضای

 گکرید؟ پروا می  بی  برابر آن

  آیه فرمود: این  که  است  شده  روایت ك عباس  از ابن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  ونزدیکان  خویشان  به  از آنان  یکی  بود که  شد زیرا چنان  نازل  یهود مدینه  درباره

بود،   پیوند شیرخوارگی  از مسلمانان  یکی  او و میان  میان  که  کسی  و به  خویش  مسلمان

  پایدار باش - صمحمد  حضرت  یعنی -مرد   این  و بر پیروی  اسالم  گفت: بر دین می
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دادند، اما خود را  دستور می اسالم  به  پایبندی  را به  مردم  گونه . بدین است  زیرا او بر حق

 کردند. می  فراموش

باشد  می  عام  مفاد آن  یهود است، ولی  هرچند متوجه  آیه  در این  اند: خطاب ما گفتهعل

 . سبب  بودن  خاص  به  نه  لفظ است  بودن  عام  زیرا اعتبار به

  امر به -  و خلف  از سلف  اعم -علما   قول  ترین بنابر صحیح»گوید:  کثیر می  ابن

ازآنها   و یکی  است  خود امر کننده، هردو واجب  وسیله  امر به  آن  دادن  و انجام  معروف

امر   معروف  باید به  عالم  که  است  این  صحیح شود بنابراین، ساقط نمی  دیگری  با ترك

  هرچند او خود مرتکب نماید؛  دهد و از منکر نهی نمی  را انجام  کند؛ هرچند او خود آن

  که  این  سبب  به  شخص  بود که  اگر کار چنان»گوید:  می جبیر  گردد. سعید بن می  آن

  کرد و از منکر نهی امر نمی  معروف  دید؛ به نمی  ها آراسته خوبی  تمام  خود را به

«. نمود می  نهی  از منکری  کرد و نه می امر  معروفی  را به  دیگری  کسی  نمود، دیگر نه نمی

  جهت  است، از این  نکوهیده  عمل بی  علم  هک باید دانست  ولی»کند:  می  کثیر اضافه  ابن

شریف:   حدیث  این  است، از جمله  آمده  بسیاری عمل، احادیث  بی  عالم  در نکوهش

 : نفسه  وحيرق  ء للناس ييض  الرساج  كمثل  به  يعمل اخلري وال  الناس  ميعل    الذي  العامل مثل»

  ماند که می  چراغی  کند، به نمی  عمل  خود بدان آموزد اما می  مردم  خیر را به  که  عالمی

  آمده  دیگری  شریف  در حدیث«. سوزاند را می  خودش  بخشد، ولی می روشنایی  مردم  به

  بریده  از آتش  هایی آنها با قیچی  زبان  که  گکر کردم  بر قومی  معراج  درشب»است: 

  دنیا؛ از آنان  از اهل  امتت  و سخنرانان  کیانند؟ گفتند: خطیبان  گروه  شد، گفتم: این می

را  کتاب  که  نمودند، در حالی می  خود را فراموش  کردند ولی امر می  نیکی  را به  مردم که

 «.کنند؟ نمی  تعقل  خوانند، مگر آنان می

 فرماید: ومی  را بر یهود نمایانده  آفت  این  و عالج  درمان  راه  خداوند متعال  گاه آن

 

 ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۓ

ياري» صبر»  بر امور خویش «جوييدو   از شهوات  نفسهایتان  با بازداشتن «از

از »گوید:  می . قرطبی است  گرفتن  قولی: مراد از صبر؛ روزه  . به بر طاعات  کردن وبسنده
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در شما  «زنما»  که  گرایشی «واز»«. شود می  صبر نامیده  ماه  رمضان  که  است  جهت  این

  یاری صمحمد   به  ایمان به  نفسهایتان  کند، بر واداشتن ایجاد می خدا  سوی  به

 امر را برنتابند.  این  بجویید، هرچند نفسهایتان

  یادآوری فقط نماز به  سایر عبادات  از میان»گویند:  می  دیگر از مفسران  و برخی  قرطبی

که:   است  آمده شریف  در حدیث«. شود  شتهتأکید گکا  آن  شد تا بر اهمیت  مخصوص

«. بردند می  نماز پناه سوی  گرفتند، به  در فشار قرار می  از کاری  چون صخدا   رسول»

  وی  و از طاعت  نیاورده ایمان خداوند  به  که بر کسانی «نمازدشواراستوهرآينه»

 خداوند  عظمت  در پیشگاه  هایشاننفس  که  یعنی: آنان «مگربرفروتنان»ورزند  تکبر می

اند. رسیده  آرامش  به  عظمت  و در برابر این  است  و رام  فروتن 

 

 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

  اعراب و باور دارند.  یعنی: یقین «كنندميگمانهستندكهكسانيهمان»فروتنان:   این

  یقین  معنای به  در قرآن  نیهر ظ»گوید:  نامند. مجاهد می می  را نیز گمان  یقین  گاهی

و»  درروز قیامت «خواهندكردباپروردگارخودمالقاتكه»دارند   ! یقین آری«.  است

و از   خواهد پرداخت  و کمال  تمام  را به  و او پاداششان «اوبازخواهندگشتسويبه

 خواهد افزود.  نیز بر آن  خویش  فضل
 

 وئ وئې ې  ې ې ى   ى ائ ائ ەئ  ەئ  

نعمتهايماسرائيلبنياي» كه! ارزانيرا يادكنيدبرشما در  با سپاسگزاری «داشتم،

یاد آوردید،  نعمتها رابه  این  . یعنی: چون ( گکشت 11)  نعمتها در آیه  این  برابر آنها. بیان

شمارابرمنكهواين»آورید   ایمان  من  بر انگیخته  رسول  آنها را برپا دارید و به  حق

دیگر:   قولی  هستند. به  زمانشان ؛ جهانیان قولی: مراد از جهانیان  به «دادمبرتريجهانيان

  ایشان، وجود انبیایی  برتری  این  اند ودلیل شده  داده  برتری  جهانیان  بر تمام  اسرائیل  بنی

  بوده  در زمانی  فضیلت و  برتری  این  البته . برانگیخت  در میانشان خداوند  که  است

محمد   به  آنها از ایمان  که  اند، اما اکنون بوده  خدامؤمن  مرسل  پیامبران  همه  یهود به  که
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  برتر نیستند زیرا خداوند صمحمد  از امت  طورقطع اند؛ دیگر به سر باز زده ص

  شما بهترین)  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ فرماید:  می صمحمد  امت  در وصف

  و فضیلت  بنابراین، برتری«. 0/113»اید (  شده  آورده  بیرون مردم  برای  تید کههس  امتی

  محدود به  جهت  از یک  همیشگی، بلکه  و نه  است  عام  نه بر غیر آنان،  اسرائیل  بنی

  اوامر الهی  به  آنان  پایبندی  میزان  به  دیگر، وابسته  و از سویی باشد می  زمانشان  جهانیان

 . تاس
 

ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  
هيچكه»  است  بترسید. مراد روز قیامت  روزی  یعنی: از عکاب «بترسيدوازروزي»

كسيچيزيكس از   را به  حقی  کس  روز هیچ  یعنی: در آن «كندنميدفعرا

 بتواند  اگر فرضا انسان «شودنميپذيرفتهشفاعتيوازكسي»پردازد  نمی  دیگری جای

نه»کند   شفاعت  وی  برای نزد خدا  را بیاورد که  کسی عوضيويبجايو

 را  یعنی: کسی «نخواهندشدهموياري»  و فرزندان  یا خانواده  از مال «شودميگرفته

 دهد. اننجاتش خداوند  کند و از عکاب  کمک  آنان  به  که  نیست  آن  و امکان  توان

کفاراست، اما   شفاعت، فقط در حق  سودبخشی  که: عدم  دارند بر این  اجماع  مفسران

  کافران  در حق  ؛ شفاعت مردود است  که  شفاعتی  رساند، پس می  نفع  مؤمنان  به  شفاعت

 باشد. می

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ 

ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ
شماراازچنگكهگاهآن»  ما را بر خویش  نعمت  این!  اسرائیل  بنی  ای «يادآريدوبه»

  بود، اما به موسی  زمان  پادشاه  مخصوصا نام«  فرعون»قولی:   به «رهانيديمفرعونيان

  بر مصر قدیم«  بطالسه»از  قبل  که  بود از مصریانی  هر پادشاهی  لقب  دیگر: فرعون  قولی

  فارس  شاهان  لقب«  کسری» و  روم  شاهان  لقب «قیصر«  که کردند، چنان می  حکومت

بود   ریان  بن  مصعب  ، ولید بن موسی زمان  فرعون  نام»کند که:  می  کثیر نقل  بود. ابن
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عذابي»  فرعونیان  یعنی «آنانكه»«. اصطخر بود و از سرزمین  داشت  فارسی  و او اصالت

شماراپسران»که:   است  این  سخت  عکاب  تفسیر این «چشانيدندشماميرابهسخت

  و ذلیلشان  گرفته  کنیزی  را به  تا آنان «گذاشتندميرازندهبريدند؛وزنهايتانسرمي

  دختران  داشتن  نگه  و زنده  اسرائیل  بنی  پسران  کشتن  به  فرعون  که  این  گردانند. دلیل

دنیا  به  مردی  اسرائیل بودند: از بنی  گفته  فرعون  به  کاهنان  بود که  داد، این  آنها فرمان

  لعنه  فرعون»گوید:  کثیر می . ابن اوست  دست  به  ات فرمانروایی  و زوال  نابودی  آید که می

  المقدس  از بیت  آتشی  دید که  داد؛ در خواب  تکان  او را سخت  دید که  ، خوابیهلل ا

. لکا از  اسرائیل  بنی  های خانه  به  در آمد، نه  قبطیان  های خانه  به شد و فقط  خارج

  از بنی  مردی  دست  به  سقوط حکومتش  کرد که  برداشت  گونه این  خواب  مضمون

«. داد  فرمان  اسرائیل  بر بنی  فجیع  جنایت  این  اعمال  رو به  بود، از این خواهد  اسرائیل

اين» در   و در نعمت  فرعون  دست  به  شدنتان  جهو شکن  یعنی: در عکاب «كارو

و مقدار   تا میزان «بودپروردگارتانازجانببزرگآزمايشي»او   چنگ از  تان رهایی

از او   و شکرگزاریتان  پیامبرش  به  ، ایمان از خدا  برداری فرمان  در میدان  تان ایستادگی

 شود.  امر نمایان  در عینیت تعالی،

 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

شما رااز   که  یعنی: بعد از این «شماشكافتيمدريارابرايراكهويادكنيدهنگامي»

  دنبال برای  شدید، فرعون  از مصر خارج  و شما با موسی  رهانیدیم  فرعونیان  چنگ

  خشک  ای گونه رابه  و بستر آن  شکافتیم  دریا را برایتان  هنگام  آمد، در آن  بیرون  نمودنتان

وشمارا»سرخ( بود   )دریای قلزم  دریا؛ دریای  شدید. این  روان  بر آن  که  کردیم  و آماده

آل»  شدن  از غرق «رهانيديم غرق»  و پیروانش  یعنی: فرعون «فرعونو كرديم،را

نظارهكهدرحالي   ، و بهیابید می  نجات  سانه چ  که خودتان  سوی  به «كرديدميشما

 بودند.  شدن غرق  درحال  که  فرعونیان  سوی

  روایت  به  شریف  در حدیث  که روز، روز عاشورا بود، چنان  این  که  است  نقل

  آمدند، دیدند که  مدینه  به  چون صخدا  فرمود: رسول  که  است  آمده  عباس ابن
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را   شما آن که  روزی  این»رسیدند: پ  ، از آنان گیرند، پس می  روز عاشورا را روزه  یهودیان

  روزی  نیک، این  است روز؛ روزی  گفتند: این  ، یهودیان«؟ است  روزی گیرید چه می  روزه

داد و   نجات  دشمنشان  را از چنگ  اسرائیل  بنی  در آن  عزوجل  خدای  که  است

با(   )موافقت  از شما به  من» فرمودند: صخدا  . رسول گرفت  را روزه  آن  موسی

نیز فرمودند:   مسلمانان  گرفتند و به را روزه  آن  ، خودشان پس  ،از آن« سزاوارترم  موسی

 «.کنید  مخالفت  بگیرید و با یهودیان  را روزه -هر دو  -عاشورا   و دهم  روز نهم»
 

 ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ 

واعدنا:  «گذاشتيموعدهشبچهليباموسكهگاهآن»را برخود   یاد کنید نعمتم «و»

  گکاشتن وعده  سبحان  خدای  دارد، لکا از جانب  جانبینی  معنای  که  است«  مفاعله«  از باب

  بعد از نجات  عزوجل ! خدای بود. آری  حضور در میعادگاه  قبول  موسی  و از جانب

بیاید تا بعد « طور«  به  که  گکاشت وعده  فرعون، با موسی  از چنگ  اسرائیل بنی  دادن

اکثر   قول  به  شب  چهل  کند. این  وحی او  بگوید و به  سخن  با وی  شب  چهل  از مدت

اوشمادرغيابگاهآن»بود.   الحجه  ذی روز از ماه  و ده  ذوالقعده  ماه  ؛ تمام مفسران

ستمكاركهدرحالي»دید قرار دا  را معبودخویش  و آن «گرفتيدپرستشرابهگوساله

 . سبحان  خدای به  آوردن  خود، با شرك  بر نفسهای «بوديد

 

 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  

  که  عظیمی گناه  و از این «برشمابخشوديم»  گوساله  از پرستش  یعنی: پس «ازآنپس»

ر شک «كنيدشكرگزاريباشدكه»  درگکشتیم  خویش  و منت  فضل  شدید، به  مرتکب

در   و کوشش تالش -  است  گفتههلل عبدا  بن  سهل  که چنان - خداوند  برای  گزاری

 . است  در آشکار و نهان  و پرهیز از معصیتش  وی  طاعت  جهت
 

 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  

وفرقان»  تورات «آسمانيكتابموسيبهكهگاهآن»را برخود   یاد کنید نعمتم «و»

  عصا وید بیضا که  چون  معجزاتی  وسیله  به  است  و بیان  فرقان: حجت  قولی  به «داديم
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باشدكه»شد  می  نهاده  فرق  و باطل  حق  داد؛ و بدانها میان  موسی  به خداوند

 «.آييدراهبه

  که از دریا بود، چنان  سالمت  به  اسرائیل بنی  آمدن  بعد از بیرون  موسی  به  کتاب  دادن

 دارد.  داللت  معنی  بر این«  اعراف«  سوره  آیات  سیاق

 

ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ 

 ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ

و   ازمردان  کسانی  متوجه  وی  خطاب «منقومايخودگفت:قومبهموسيوچون»

گوساله»کردند   را پرستش  گوساله  باشد که می  قومش  زنان با برخودپرستيتانشما

کنید   توبه  ذاتی  درگاه  یعنی: به «كنيدتوبهآفريدگارتاندرگاهبهايد،پسكردهستم

راوخودتان»گرفتید   پرستش  را به  شما با او، دیگران  که شما را آفرید، درحالی  که

  که  است  شده روایت  از علی «شمابهتراستبراينزدآفريدگارتاناينبكشيدكه

  ؟ موسی چیست مان پرستی گوساله  گفتند: توبه  موسی  به  اسرائیل بنی»فرمود: 

را بر   سیاه  ابری  خداوند متعال  گاه دیگر را بکشید. آن  از شما برخی  برخی  که  گفت: این

جنبد. بر همدیگر ن  نبینند و مهرشان کشتن  دیگر را در هنگام فرستاد تا یک  سرشان  باالی

شخص، برادر و پدر   شد که  درآویختند و چنان هم به  کاردها و خنجرها را برگرفته  پس

هفتاد هزار   که  تا این  است  را کشته  کسی چه  که  نداشت و پروا  کشت را می  و فرزندش

فرستاد که:   وحی  موسی  به خداوند  هنگام  در این رسیدند.  قتل  به  از آنان  تن

نیز   ماندگان باقی  شد و توبه آمرزیده  بر کشتگان  دارند، حقا که نگه تا دست  ده  نفرمانشا

توبهپس» «.آمد  پکیرفته پذيرفتخدا را یگر را کشتید و بر کدی  که  گاه آن «شما

 . کارش توبه  بر بندگان «استپذيرمهرباناوتوبهكه»بخشود   هم  ماندگانتان باقی

 

ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
چون» كنيد ياد ايو بهموسيگفتيد: هرگز ايمان! خداراآوريمنميتو تا

 سخن، هفتادتن  این  . گویندگان سر است  چشم  به  مراد از جهره: دیدن «آشكارانبينيم
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و  دکر  را انتخاب  اسرائیل، آنان بنی  پرستی بعد از گوساله  موسی  بودند که  نخبگانی 

شماراصاعقهپس»کنند   عکرخواهی  خداوند متعال  درگاه  طور برد تا به  کوه  با خود به

 «نگريستيدميكهدرحالي»مردید   شما زد و همه  به  از آسمان  یعنی: آتشی «فروگرفت

  آنان  بود که  این  کردنشان  عکاب  دیدید. دلیل سر می  چشم  رخداد را به  یعنی: این

  درخواست  است، و آن نداده در دنیا اجازه  آن  به خداوند  شدند که  ار امریخواست

  و احادیث  است  حق  درآخرت  تعالی  حق  سر بود. اما رؤیت  چشم  به  وی  رؤیت

  بینند، و احادیث می  را در آخرت پروردگارشان  بندگان  اند که تواتر خبر داده  به  صحیح

 دارند.  یقطع  امر داللت  بر این
 

 ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

  نعمت  این «؛تاشكرگزارباشيدكرديمشماراديگربارزندهازمرگتانپسگاهآن»

 ما را.  ودیگر نعمتهای

 

ۉ ۉ  ې ې ې ې ىى ائ   ائ ەئ ەئ  وئوئ ۇئ ۇئ 

 ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئ ېئ  

  چتری نندرا هما  سپید و رقیق  ابری  خداوند متعال «شماگردانيديموابرراسايبان»

را از   کرد تاآنان می  حرکت  رفتند، با آنان هرجا می  گردانید، که  اسرائیل  بنی  سایبان

نماید، و   محافظت  است  مصر و شام  میان  صحرایی  که«  تیه«  خورشید در دشت  گرمای

  آنانو جهاد با «  عمالقه»  شهر ستمگران  از ورود به  اسرائیل  بنی  بود که  هنگامی  این

بامداد   از طلوع  بود که  من: شبنمی «فروفرستاديموسلويمنوبرايتان»کردند   امتناع

  تبدیل  عسل  به  گشته  آمد و شیرین فرودمی  از آسمان  برآنان  مه  خورشید چون  تا طلوع

ز ا  اش یکروزه  کفایت  اندازه  به  و هر کس شد می  )انگم( خشک  شد و همانند صمغ می

  گویند. در حدیث می«  گزانگبین«  آن  به  درفارسی  که  است  . گفتنی گرفت بر می  آن

  آن  کرد و آب  نازل  بر موسی خدا  که  است از منی  قارچ»است:   آمده  شریف

 . است  دیگر عسل  قولی  ، و به« بلدرچین«  پرنده  قولی  سلوی: به«.  است  چشم  شفای
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وشکر  «بخوريدايمدادهشماروزيبهكهايپاكيزههايازخوراكي»: گفتیم  آنان  و به

  با این «وآنان»کردند   را ناسپاسی  حق  پاکیزه  نعمت  همه  را بجا آرید. اما آنها این  نعمت

قرار   مورد ستم  که هستیم  نزدند زیرا ما قویتر از آن  و زیان «نكردندبرماستم»  ناسپاسی

ستمبلكه»  گیریم خود كردندميبر نعمتها بر   این قطع  کار، سبب  با این  چراکه«

بخورند و با  ما  زحمت بی  از روزی  که  دادیم  فرمان  آنان  شدند. یعنی: به  خودشان

  کرده  آنها مخالفت خویش، شکرگزار ما باشند، اما  و راستین  خالصانه  و اطاعت  عبادت

 کردند.  بر خود ستم  گونه نو کفر ورزیدند و بدی

  قاطعی  و معجزات  روشن  بر آیات  نعمت، افزون  این  فرود آوردن»گوید:  کثیر می  ابن

بر سایر  صمحمد  اصحاب  فضیلت  که  جاست  کردند، از همین  مشاهده  آنان  بود که

 در صمحمد   ! اصحاب شود.آری ایشان، آشکار می  در صبر و ثبات ‡انبیا  اصحاب

در   جمله  خریدند، از آن می  جان به خدا  ها و بالها را در راه سفرها و غزوات، رنج

  های سختی  گونه  همه  تحمل  به  فرسا، تن  و جان  سخت  گرمای  تبوك، در آن  غزوه

شدند، با وجود  می  و معجزه  عادت  خواستارخرق  زدند و نه می  نق  دادند، اما نه  جانکاه

 «.بود  بسیار آسان صخدا   بررسول  عادت  و خرق  معجزه  ردنآو  که  آن
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ  

 ٿٿ  ٿ ٿ ٹ

  المقدس شهربیت  یعنی: به «شهردرآييدگفتيم:بدينراكهيادآريدهنگاميونيزبه»

ازكنانوسجدهبخوريدآنازنعمتهايوفراوانيخوشيخواستيدبهكهوهرگونه»

بود.   المقدس شهربیت  مأمور شدند، دروازه  در آن  وارد شدن  به  که  دری «دردرآييد

  و فروتنی  تواضع  معنای  به اند: گفته  . بعضی است  شدن  خم  معنای سجود: در اینجا به

بود   آن  ، برایخدا  عظمت در پیشگاه  شدن  و خم  فروتنی  به  . دستور دادنشان است

باشد   و نصرت  فتح  این  ساختن درآماده  الهی  بر فضل  آنان  از سوی  کار، اعترافی  تا این

  کند. حطه: یعنی: خداوندا! گناهان می  داللت شما  بر توبه  کلمه  این  که «بگوييدوحطه»
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خطاهاي»را دور بریز.   مان راببخشاييمتا پاداششما از شما را  «نيكوكارانو

 . ایشان  در برابر نیکوکاری  خویش از سوی  فضلی  عنوان  به «افزودخواهيم»

با گفتار  المقدس،  بیت  فتح  مأمور شدند تا در هنگام  اسرائیل که: بنی  این  سخن  حاصل

و از آنها   کرده  اعتراف  خویش  گناهان  نمایند و به  خضوع خداوند  و کردار برای

آثار   دلیل  همین ها شکور و در نکبتها صبور باید بود. به در نعمتبخواهند زیرا   آمرزش

در   که گشت، چنان آشکارمی  پیروزی  در هنگام صخدا   بر رسول  و فروتنی  خضوع

علیا   از )ثنیه  که  هنگامی -  مکه در روز فتح صخدا   رسول»است:   آمده  شریف  حدیث

شدند و   خم  پروردگار خویش  برای  ری، چنانشکرگزا  عنوان  به -شدند  می  ( وارد آن

 «.رسید  شان  مرکب  پاالن  جلوی به  ایشان  زیر چانه  موی  کردند که  خضوع
 

ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   

 ڃ ڃ

كساني» آنكردهستمكهاما بهسخنبودند، آنچهچيزيرا گفتهآنانبهجز

تبديلشده خدا   از رسول  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث «ردندكبود،

 در درآیید و حطه  به  کنان شد: سجده  گفته  اسرائیل بنی  به»فرمودند:   که  است آمده ص

  که از در وارد شدند، درحالی  کردند و چون  را عوض  سخن  بگویید، پس 

  ای جمله این  که« درجو  شعره: گندم فی  گفتند: حبه خزیدند، می می  هایشان برنشیمنگاه

سرپس»گفتند  می« : گندم حنطه»آنها:   برآنند که  . بعضی معناست تمسخرآمیز و بی بر

نافرمانيشانبهستمكاران .  است  رجز: عکاب «فروفرستاديمازآسمانعذابيكيفر

«.  است  عکاب  یمعنا به  خداوند  در کتاب  هر رجزی»گوید:  می ك عباس  ابن

که: در   است  بود. نقل  طاعون از علما عکاب  گروهی  عکاب، در رأی  این  که  است  گفتنی

 شدند.  هالك روز  در یک  اسرائیل  از بنی  تن هفتادهزار  طاعون  این
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چ چ چ  چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈڈ ژ 

 ژ ڑ ڑ کک ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  

هنگامي» طلبقومبرايسيموكهو در   باران  استسقاء: طلب «برآمدآبخود

بودند،  تیه  در دشت  آنان  که ! درحالی نیاید. آری  نباشد و باران  آب  که  است  درهنگامی

عصايتبه»کرد   آب  طلب  برایشان  موسی با گفتيم: آناو و «بزنسنگبر

دوازدهازآگاهآن»کار را کرد   این  موسی   نشانه  عنوان به «شدجاريچشمهن،

نداشتند،  نوشیدن  برای  آنها آبی  که  ! در هنگامی آری خداوند  از سوی  ای ومعجزه

  جاری  ازسنگی  آنان  را برای  بخش حیات  بزرگ، آبی  نعمتی  عنوان به  خداوند متعال

جوشید و هر  می چشمه  سه  نآ  از هر طرف  بود که  مربعی  ؛ سنگ سنگ  و این  ساخت

  روان  ها از آن زد وچشمه می  بر آن  با عصایش  نیاز داشتند موسی  آب  به  که  وقت

هركهايگونهبه»شد  می  ها خشک گشتند، چشمه نیاز می بی  از آب  شدند و چون می

.  است  آب  نوشیدن  جای  مشرب: آبشخور، یعنی «دانستخودراميمشربايقبيله

ها  چشمه  از این  معین  ای اسرائیل، چشمه بنی  گانه از اسباط دوازده  قولی: هر سبطی  به

  کردند. اسباط: نسلهای نمی  رجوع  غیرآن  بود و باید به  آنان  به  متعلق  که داشتند

  ؛ سنگ سنگ  آن»گوید:  می :بصری  حسن اند.  یعقوب  از فرزندان  گانه دوازده

جوشید  می  از آن  زد، آب می  خویش  با عصای  موسی را که  بود و هر سنگین  معینی

، نمایانتر و در  حجت  در ارائه  این  شد. که می  خشک  سنگ  زد، آن می برآن  و بار دیگر که

با   آب  شدن  و جاری  فوران ! آری«.  روشنگرتر است  خداوند متعال  قدرت دادن  نشان

 بود.  وی  برای  آشکاری  ، معجزه موسی عصای

  وسنت  خداوند بزرگ  از آفرینش  همه  معجزات»گوید:  می« المنیر»تفسیر   صاحب

  علمی  واختراعات  معجزه  دارند و میان  ما مغایرت  روزمره  با عادات  هستند که  جدیدی

  فن و  علمی، قوانین اختراعات  وجود ندارد زیرا مبنای  و شباهتی  سنخیت  گونه هیچ

فضا، هوا، انرژی،   امواج چون -  هستی  نیروهای  کارگیری  به  از طریق  علمی  های  آوری

  ساری  سنتها و قوانین  که  است الهی  معجزه، صنع  مبنای  که  است، در حالی  و غیره  برق

  یانم  که  است  گفتنی»افزاید:  می« المنیر»  صاحب«. شکند می  را درهم  بر طبیعت  و جاری
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وجود ندارد زیرا   و ایجادی  علی  رابطه  هیچ از آن،  و انفجار آب  سنگ  عصا به  زدن

  واسطه  بی  با عصا، چه  دیگری، چه  یا هر جای  از سنگ  انفجار آب  به  خداوند بزرگ

  بندگانش  سو به کشد تا از یک می  میان  را به  موسی  عصای  پای  ولی  عصا نیز قادر است

  را متوجه  دیگر، آنان  دهد و از سوی  را تعلیم  مسببات با  اسباب  ارتباط میان  اصل

 «.بکوشند  آن  آوردن  در بدست  قدر توان  بسازد تا به  اسباب

بخورید و  و سلوی  ؛ از من گفتیم آنان  یعنی: به «خداوندبخوريدوبياشاميدازروزي»

در فساد  «وفسادبرپانكنيدفتنهودرزمين»د خارا بیاشامی  از سنگ  برجوشیده  از آب

  در آن  ندهید، که پاسخ  قرار نگیرید و نعمتها را با گردنکشی  دیگران  پیشوای  افروزی

 . فساد است  نوع ترین سخت«: عثو»شود.  می  گرفته  نعمتها از شما بازپس  صورت

  و ذلت  اران( با اظهار عبودیتب  استسقاء )طلب  ما نیز سنت  اند: در شریعت  علما گفته

و   مصلی  سوی به  رفتن  نصوح، وجود دارد. جمهور علما برآنند که: بیرون  با توبه  همراه

دانند  استسقاء نمی را از سنت  ها آن استسقاء است، اما حنفی  و نماز جزء سنت  خطبه

 دیگر.  چیزی  نه  زیرا استسقاء از نظر آنان، تنها دعاء است

 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ڱ ڱ ڱ

ھ ے  ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ  ۉ ې ې  ې ې ى  ى  ائائ ەئ ەئ 

 وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئېئ ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی  

گاهآن»یادآورید؛   به  و سلوی  من  آوردن را بر خود در فرود  ! نعمتم اسرائیل بنی  ای «و»

راخوراكيكتنهاتحمل!هرگزتابموسي:ايگفتيد»شدید و   دلتنگ  از آن «كه

.  با آن  دیگری  و نبود غکای  آن  بودن  و یکنواخت  روزه  تکرار همه  سبب به «نداريم

شدید و   و دلتنگ  داشتید، ملول  که  گوارایی  و زندگی  پاکیزه  روزی  از نعمت  سان بدین

  خو کرده  قبال بدان  گشتید که فرسایی  تو طاق  سخت  زندگی  و آرزومند همان  مشتاق

وخياروسيروعدسازسبزيزمينازآنچهكهبخواهازپروردگارتپس»بودید 

  و کرفس  نعناع  ؛ چون خوردنی های مراد آنها سبزی «مابرآوردروياند،برايوپيازمي
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. فوم:  است  ساقه  دارای  های رستنی ، و شجر: ساقه بی  بود. بقل: هرگیاه  آن  و امثال  و تره

 جايگفت:آيابهموسي»معروفند.  که  و پیاز هم  . عدس است  گندم  قولی  سیر و به

 -  متعددی  از جهات  را که  یعنی: چیزهایی «ترهستيد؟چيزپستچيزبهترخواهان

از مخلوقاتش،   احدی  واسطه بی خدا  آنها ازسوی  لکت، رسیدن  تغکی، داشتن  چون

 -آنها   آوردن  دست  در به  و سختی  رنج  و عدم  ای شبهه  وجود هیچ آنها بی  بودن  حالل

  این  گردانید که می  چیزهایی  دارند، جانشین  و فضیلت ها برتری بر سایر خوراکی

  گونه . این زراعتی  از شهرهای «فرودآييدشهريبهپس» ندارند؟  همراه را به  امتیازات

  قولی: امر در اینجا برای  به  را داد. ولی  شهری  ورود به  اجازه  آنان به خداوند  بود که

شمادربراي»  و سیر و پیاز و غیره  از سبزی «ايدراخواستهآنچهكه». تعجیز است

  وضع  این  البته «و»  و قتال  و قتل  و حقارت  و خواری  با بیم  همراه  ولی «استآنجامهيا

پيشاني»که:   جهت  دور از انتظار نیست، بدان  یهودیان برای وخواريداغآنانبر

حالند و اگر در   و آشفته  پراکنده  زمین  در روی  پیوسته  و آنان «شدزدهناداري

و   ذلت  نیز نشانه  این  بپردازند، که  باید جزیه  سر برند، هم به  اسالمی  قلمرودولت

 شدند.  وی  یعنی: سزاوار خشم «خدابازگشتندازسويخشميوبه»  آنهاست واریخ

یهود،  ابدی  و تنگدستی  فقر و ذلت  که  باید دانست»گوید:  می« المنیر»تفسیر   صاحب

  احساس  آنهاهمیشه  آنهاست، یعنی  روان  دار در اعماق و ریشه  جوش  درون  احساسی

  باشند، لکا حسی  هم زمین  روی  های گنجینه  تمام  اگر مالک  یکنند، حت می  فقر و ذلت

تا   مسلط است  ، برآنان و مادی  معنوی  وزن  و کسر و فقدان  کم  دار از داشتن ریشه

  امر جز احساس  دارند و این  دوست  دنیا را تا سر حد پرستش  مال  آنان  بدانجا که

  دولت  نام  یهود به  برای  دولتی  ندارد. بر پایی  دیگری  فقر در نهاد آنها، عامل  درونی

  دولت  یک  اساسی  ندارد زیرا ارکان  کریمه  آیه  با این  تضادی  نیز، هیچ«  اسرائیل»

  یهودیان  نیست، چراکه یهود اصال فراهم  و استقرار، برای  ثبات  احساس  حقیقی، یعنی

 «. است  ودیدر خطر ناب  اسرائیل  کنند که دائما فکر می

الهيآياتبهآنانبودكهسبببدان»یهود   ملت  در حیات  ذلت  ننگین  داستان «اين»

بهورزيدندوپيامبرانكفرمي سركشيبودكهرويازآنكشتند،اينميناحقرا
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  ملت  بار در حیات و ذلت  ننگین  از داستان  یعنی: آنچه «گذشتندوازحددرمينموده

بر   و در بدری  ذلت  پایان از روند بی  بعدا هم  که  و آنچه  است  یهود گکشته

و   شعیب  چون  الهی  انبیای  و کشتن خدا  به  کفرشان  سبب آید؛ فقط به می سرشان

 است،  ظالمانه  ایشان  کشتن  امر که  این  و باور به  با علم  . آنان یحیی: است زکریا و

 خداوند را نیز چیدند که  عیسی  قتل  شدند و توطئه  هولناك  جنایت  این  مرتکب

  روایت به  شریف  رهانید. در حدیث  آنان  خود برد و از نیرنگ  سوی او را به

  مةالقيا يوم عذابا    شد الناسأ»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده مسعود ابن

  از روی  مردم ترین : سخت املمثلني  من  ، وممثللةضال  مامإ، ونييا    و قتلأني ،   قتله  رجل

باشد و   را کشته  او را کشته، یا اوپیامبری  پیامبری  که  است  در روز قیامت: مردی  عکاب

 «. است  از تصویرگران  و تصویرگری  گمراهی  پیشوای
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ   

 ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

  کرده را تصدیق ص  خاتم  رسول  یعنی: رسالت «آوردندايمانكهانيكسدرحقيقت»

  معنای اند: گفته  بعضی «شدنديهوديكهوكساني»شدند   ایشان  پیروان  و از جمله

یعنی:  «ونصاري»کردند   توبه  گوساله  از پرستش  که کسانی است، یعنی:« تابوا» )هادوا(،

باشد و  می  فلسطین در  ای قریه  که  است«  ناصره«  سوی  هب  نسبتی  . نصاری مسیحیان

و   را نصرت  مسیح شدند که  نامیده  رو نصاری  بود. یا از آن  قریه  از آن  مسیح

را   و فرشتگان  شده  خارج یهود و نصاری  از دین  اند که قومی «وصائبان»دادند   یاری

از   هر کس»گوید:  می  وجوددارند. طبری  در عراقهنوز   از آنان  کردند و بقایایی  پرستش

  اما ابن«.  از اسالم  شود؛ همانند مرتدان می نامیده  برگشت، صائبی  دیگری  دین  به  دینی

و   وی  مجاهد و موافقان  قول -  اعلمهلل وا -  باره دراین  قول  ترین قوی»گوید:  کثیر می

  یهودند و نه  بردین  نه  هستند که  گروهی  بینصائ گویند: می  که  است  منبه  بن  وهب

و   بوده  باقی  خویش  بر فطرت  اند که  گروهی  بلکه و مشرکان،  و مجوس  نصاری  بردین

  در زمان «كه»  یاد شده  چهارگانه  های از گروه «هركس» «.ندارند  و مشخصی  معین  دین
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بازپسينبه» صپیامبر ما  وروز شايستهوردهآايمانخدا كار باشد،كردهو

 «شوندمياندوهناكونهبرآنهاستبيميونهنزدخداوندمحفوظاستپاداششان

  را نازل  آیه  بعد از آن، این فرمود: خداوند که  است  شده  روایت ك  عباس  از ابن

  و هرکه) چڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچفرمود: 

  از زیانکاران  شود و در آخرت نمی  پکیرفته  بجوید، هرگز از وی ر()دیگ  دینی  جز اسالم

 «.85/0»است( 

  نازل  فارسی  سلمان  درباره  آیه  اند: این گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

کرد و  بیان صخدا   رسول  خود را به  فارسی  یاران  او داستان  که  شد زیرا هنگامی

 صخدا  رسول کشیدند. شما را می  بودند و انتظار بعثت  نماز و نیایش  اهل  گفت: آنان
  این  . و چون گشت  اندوهگین امر سخت  از این  سلمان«. در دوزخند  آنان»فرمودند: 

با   آیه  این»گوید:  کثیر می ابن«. برداشتند را از سرم  کوهی  گویی»شد، گفت:   نازل  آیه

  عباس ابن  ندارد زیرا روایت  منافاتی  شده،هیچ  نقل  عباس  ناز اب  باال که  روایت

و   و روش  راه  هیچ  کس از هیچ صخدا   رسول بعد از بعثت  که  است  معنی  ناظر براین

از   نیست، اما قبل  باشد، پکیرفته ص  محمدی با شریعت  موافق  که  جز آنچه  عملی

  خود از پیامبر زمانش  در زمان  هر کسکه:  است  این  حکم صخدا   رسول  بعثت

 «. است  ونجات  هدایت  باشد، او از اهل کرده  پیروی
 

 ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

  آنچه  به  که  بر این «گرفتيممحكمازشماپيمانيكهگاهآن»یهود   ای «يادآريدوبه»

  مبعوث  رسالت  به  که  الهی  پیامبران  د و بهکنی  عمل  ایم کرده  بر شما مشروع  در تورات

افراشتيم»آورید   گردند، ایمان می شما فراز بر را طور   که  است کوهی  طور: نام «و

  که: چون اند نوشته  از مفسران  . بسیاری گفت  سخن  با موسی  در آن خداوند

رابا خود آورد،   تورات  و الواح  در طور بازگشت  گاه( الهی )وعده  از میقات  موسی

  آنها عمل  گفتند: به کنید. اما آنان  را بگیرید و بدانها عمل  گفت: الواح  اسرائیل بنی  به

 خداوند  بگوید. پس  توسخن  آنها با ما نیز همچون  خداوند درباره  که  مگر این کنیم، نمی
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 و   فرسنگ  یک  آن  طول  را که فلسطین  از کوههای  داد تا کوهی  فرمان  فرشتگان  به

دهند،  قرار  سرشان  بر باالی  سایبانی  و چون  یهود بود، از جا برکنده  اردوگاه  اندازه به

استوار   یعنی: با عزمی «جدوجهدايم،بهشمادادهرابهآنچه»شد:   گفته  آنان  به  گاه آن

  ؛ کوه صورت  یفگنید، در غیر اینن  کناری را به  آن  و تعهد بسپاریدکه «بگيريد»  و محکم

  سجده  به خدا  از سر توبه، برای  اسرائیل  هنگام، بنی  آید. دراین بر سر شما فرود می

 را گرفتند.  پیمان، تورات  این در افتادند و با تعهد به

  برسرشان  مبادا کوه  که  آن  بود زیرا از بیم  بدنشان  بر نیمه  آنان  سجده  که  است  نقل

  در حال  دیگرآن  و نیم  در سجده  از بدنشان  نیمی  در افتادند که  سجده  به  بیفتد، طوری

رهانید، با خود  عکاب  را از آن  آنان  عزوجل  خدای  بود و چون  کوه  سوی به  نگریستن

  ! و بعد از آن راپکیرفت  آن زیرا خداوند  نیست  سجده  بهتر از این  ای گفتند: سجده

 کردند. می  سجده  خویش  بدن  طرف  بر یک نیز

تا  را حفظ کنید  تورات  که  است  مراد این «خاطربسپاريداست،بهرادرآنوآنچه»

  تورات، ازآتش  به  و با عمل «تقواگراييدبهباشدكه»کنید   عمل  را بدانید و بدان  آن

  بدانهاست عمل  الهی  کتابهای  ستادناز فروفر  ! هدف وارهید. آری  یا از گناهان  دوزخ

  احکام  به  در اندرزها وعمل  اندیشیدن  بدون  الفاظ قرآن  به  و ترنم  ترتیل  صرف بنابراین،

  آمده  ابوسعید خدری روایت  به  شریف  در حدیث  که نیست، چنان  ای آن، مفید فایده

  يقرأ القرآن، اليرعوي فاسقا   جال  ر  رش الناس  من  نإ»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است

خواند و در برابر  را می  قرآن  که است  مردم، فاسقی  از بدترین  گمان بی : ء منه يش  إىل

ایجاد   و تأثیری  تکان  در او هیچ  قرآن  یعنی: خواندن«. ایستد باز نمی  از آن  چیزی

 کند. نمی

 

 چ چ چ  چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ  ڎ ڈ 

  که  یعنی: از پیمانی «كرديداعراض»  پیمان  دادن «بعدازآن»!  یهودیان  ای «شماسپس»

  این  به «اوبرشمانبودخداورحمتواگرفضل»گرداندید   شد، روی  از شما گرفته
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 «اززيانكارانمسلما»کردید   قرار داد و توبه  خویش  و رحمت  شما را مورد لطف  که

«.بوديد»  دنیا و آخرت  عادتس  از بازندگان یعنی:
 

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ  گ گ گ 

 یهودیان  آنان «شناختيدتجاوزكردند،خوبدرروزشنبهازشماراكهوكساني»

  به  در روزشنبه  شکستند زیرا یهودیان  را با نیرنگ  روز شنبه  حرمت  بودند که«  أیله«  قریه 

و   کرده  طراحی  ای حکم، حیله  گریز از این  ند، اما برایکارها مأمور بود  نمودن  تعطیل

  ( به 122 - 122  )آیات  اعراف  در سوره  داستانشان  پرداختند، که  شکار ماهی  به  در آن

  مسخ  بوزینه  یعنی: به «باشيدطردشدهگفتيم:بوزينگانيآنانبهپس»آید.  می  تفصیل

  به  بود که  این  آنان  بنابراین، جزای هستید.  ارزش و بی  لحقیر و ذلی  که شوید، در حالی

  بوزینگان  کنند و همچون  زندگی  واندیشه  عقل  ، بدون کرده  تنزل  محض  حیوانی  مرتبه

 فرو روند.  خویش  در شهوات

شدند.  بوزینه  و صورت  شد و در شکل  مسخ  بر آنند که: صورتهایشان  جمهور مفسران

روز بخورد، بیاشامد و   از سه  تواند بیش شود، نمی می  مسخ  که  ؛ کسی تاس  گفتنی

  معنوی  و هم  صوری هم  آنان  مسخ  که  است  آن  صحیح»گوید:  کثیر می کند. ابن  زندگی

 «. اعلماهلل و -بود 
 

 ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

نكالي» تجاوز کردند  خدا  از فرمان  آن  مردم  را که «أيله»  یعنی: قریه «راوماآن»

 «بودندقريهآنپيشاپيشكهقوميبراي»  است  نکال: هشدار و عبرت «گردانيديم

آن»زیستند  می  زمان  در آن  که  مردمی  یعنی: برای آنانپسكهقومو در  «آينداز

پنديوآن»  آینده  زمانهای تا روز   ازآنان  سپ  که «پرهيزكارانبراي»  و هشداری «را

  که  است  آمده ابوهریره  روایت  به  شریف  در حدیث «.گردانيديم»آیند  می  قیامت

:  احليل  بأدنىاهلل   اليهود فتستحلوا حمارم  ترتكيوا ما ارتكيت ال»فرمودند:  صخدا   رسول

 «.بشمارید  حالل  ای حیله را با کمترین  الهی  محارم  یهود نشوید، که  اعمال  مرتکب
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ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ  ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 ڭ ۇ 

  یهودی  آن  قتل  در قضیه  یاد آورید که ما را بر خود به  نعمت  ! این اسرائیل بنی  ای «و»

بهقومشبهموسيكههنگامي»؛  کردیم  را خرق  شما عادت  برای خدا شماگفت:

 «.سرببريدراگاويمادهدهدكهميفرمان

  اش برادرزاده  و تنها وارثش  داشت  کالنی  ثروت  بود که  مرد عقیمی  اسرائیل بنی  در میان

را   و جسدش  او راکشت  ثروت، شبانگاه  آن  تصاحب  اندیشه  به  اش برادرزاده  بود، پس

اویند،   لقات  آنان  ادعا کردکه  محل  آن  اهل  علیه  آن  و فردای  انداخت  ای محله  به

  بکشد، در این  مسلحانه  درگیری  بود کار به  و نزدیک  باال گرفت  میانشان  کشمکش

دیگر را  یک  کشید و خون می  دیگر اسلحه گفتند: چرا بر یک  خردمندانشان  هنگام

  داوری  به  نزد موسی  پس ؟ شماست  پیامبر خدا در میان  که  ریزید، در حالی می

  کنند... ولی  را ذبح  گاوی  داد که  فرمان  حقیقت  شدن  روشن  برای رفتند. و خداوند

ازخداكهبهبرممي؟گفت:پناهكنيميگفتند:آياماراريشخند»  موسی  به  آنان

  فرمان  او بدان  که  دهم می  نسبت  خداوند متعال را به  کاری  یعنی: چگونه «باشمجاهالن

  شوند؟ این  را مرتکب  آن  فقط جاهالن  است  ممکن  که  است  کاری ؟ این است نداده

 زند؟. سر می  از عقال هستم  که  من  چون از کسی  سانه چ  کار بیهوده

 

ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې  ى ى ائ ائ ەئەئ وئ 

 وئ ۇئ ۇئ  

پروردگارت» از بخواهبرايگفتند: روآنچگونگيكهما ما بر را كند.شنگاو

مي آنگفت: نه»و پیر   فارض: مسن «پيرنهاستگاويفرمايد بکر: گاو  «بكرو

  و جوانی  پیری  در میان «بينابينميانسال»باشد  نشده  هنوز آبستن  که  است خردسالی

يافتهآنچهپس»باشد  زاییده  یا دو شکم  یک  که  است  گاوی  . وآن است ايد،دستور

و   دربرابر سرسختی  برایشان  گاو، توبیخی  ذبح  به  تکرار فرمان  این «دهيدانجام
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دادند  می  را انجام  آغاز، فرمان  در همان  اگر آنان»گوید:  می  عباس بود. ابن  لجاجتشان

گرفتند  بر خود سخت  شد، ولی می  پکیرفته  کار از آنان  کردند، این می  را ذبح  وهر گاوی

 «. گرفت  سخت  بر آنان  هم  جلعزو  و خدای
 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی  ی ی جئ حئ مئ ىئ 

 يئ جب 

پروردگارت» از روشنبرايبخواهگفتند:   این «؟استچگونهرنگشكندكهما

باشد.  می  شان و همیشگی  عادتی  سختگیری  به  بیانگر بازگشتشان  آنان سؤال

 شرط  ندارد، بلکه  ضرورتی  سؤال  این  طرح  که  نگفت  آنان  در پاسخ  هم  خداوندبزرگ

  رامشکل  صفت  با آن  گاوی  به  یابی آن، دست  برآوردن  کرد، که  الزام  را بر آنان  دیگری

بود،   شان وسختگیری  در برابر تعنت  آنان  برای  شرط جدید، مجازاتی  ساخت، و این می

آنفرمامي»  ؛ خداوند بزرگ« گفت»  موسی  پس زرد،استگاويمادهيد:

بينندگانرنگشكه»  نیست دیگری  از رنگ  ای آمیزه  هیچ  در آن  که «وروشندستيك

 سازد. می  زده و شگفت «كندراشادمي

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ         ٺ ٺ ٺ ٿ 
برگشتند  خویش  ذاتی  سختگیری  به  برنداشته، بلکه  دست  شان از گمراهی  باز هم  اما آنان

؟زيرااستگاويچگونهآنكندكهتابرماروشنبخواهگفتند:ازپروردگارت»و 

چون و مشتبهمادهاينچند ما بر   رنگ  دارای  گاوهای  یعنی: چون «شدهگاو

گاو،  کدامین  مدانی و نمی  مانده  بر ما پوشیده  گاو معین  فراوانند، لکا خود آن  زردخالص

  که درصورتی «شدخواهيمحتماهدايتهللشاءاوماان»؟  مورد نظر پروردگار ماست

 شود.  داده  بیشتری  توضیح  باره  ما در این  برای
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ٿ ٿ   ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ  ڄ ڃ 

 ڃڃ ڃ چ چ چ چ 

گاويمادهآندرحقيقتفرمايد:مي»  یعنی: خداوند متعال «وي»  موسی «گفت»

  و رنجورنگردانیده  را ضعیف  کار، آن  که  است  ذلول: گاوی«استذلولنهكهاست

زمين» شياركندتا آبياريونه»  کشت  برای «را   یعنی: ازحیوانات «كندكشتزاررا

و   عیب بی «تندرست» شود  کار گرفته به  کشاورزی  آب  در کشیدن  که  نیز نیست  آبکش

  آن  بر پوست  دیگری  ازرنگ  ای و رگه  لکه  جز زرد خالص، هیچ  که «استيكرنگ»

  ما به  را برای  آن  اوصاف  اکنون یعنی: هم «آورديدرستسخنگفتند:اينك».  نیست

کرد.   درنگ  باید دربرابر آن می  که  کردی ما بیان  را برای  و حقیقتی  ساختی  روشن  خوبی

  را برابر با پرکردن  صفات  این  به  گاو موصوف که  است  . نقل«راسربريدندآنپس»

  در اصل  را اجرا کردند که  آن، فرمانی  آوردند و با ذبح  دست  به  از زر خالص  آن  پوست

ند. ساخت  و مشکل  تنگ  را بر خویشتن  آن  اجرای  خود نحوه  آنان بود، اما  و گشاده  آسان

بود   و سرکشی  تعنت  از روی  آوردی( نیز درواقع  درست  سخن  که: )اینک  سخنشان  این

  بود و سخن  ساخته  روشن  را برایشان  الهی  اول، فرمان  از همان  موسی زیرا

نزديك»بود.   آورده درست كهو نكننداينبود را   با آن  گاوی  نیافتن  دلیل به «كار

  های بهانه  همه  ، آن قاتل  و افشاشدن  رسوایی  آن، یا از ترس  بهای  البودنیا با اوصاف،

 صخدا   از رسول  ابوهریره  روایت  به  شریف  را تراشیدند. در حدیث  اسرائیلی بنی
  خواهیم  حتما راهیابهلل شاءا گفتند: ما ان نمی  اسرائیل اگر بنی»فرمودند:   که  است  آمده

از گاوها را   آغاز کار، گاوی  شدند و اگر در همان نمی  گاو موفق  آن  افتنی  شد؛ هرگز به

گرفتند و   برخود سخت  شد، ولی می  پکیرفته  کردند، یقینا از آنان می  گرفتند و ذبح می

 «. گرفت  سخت  بر آنان  هم خداوند

  کردن برسؤال  یو اصرار و پافشار  در دین  گیری شود که: سخت می  دانسته  آیات  از این

  مسلم  روایت به  شریف  در حدیث  که نیست، چنان  ای بسیار در امور دینی، کار پسندیده

  املسلمني  عظمأ  نإ» فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  وقاص  ابی  از سعد بن

:  مسألته  جلأ  من  عليهم املسلمني، فحرم   عىل  حيرم  ء مل يش  عن  سأل  من جرما    املسلمني  يف
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کند   سؤال  از چیزی  که  است بر مسلمانان، کسی  از نظر جرم  مسلمانان  همانا بزرگترین

  شده  حرام  وی، بر آنان  سؤال  سبب  به  نگردیده، ولی  حرام  چیز بر مسلمانان  آن  که

 «. است
 

 ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ     ڈ ڈ

به» آريدو دربارهشخصيچونكه»!  یهودیان  ای «ياد و كشتيد بهرا  «ستيزهاو

  دفع را از خود  از شما جنایت  هریک  که  ای گونه  به «پرداختيد»دیگر  با یک  وکشمکش

استچيزيوخداوندآشكاركننده»  من  نه  اوست  قاتل  داد، که می  نسبت  دیگری  و به

 . ناحق  قتل  آن  خود از قضیه  در میان«ساختيدميپنهانكه

 

 ژ ژ ڑڑ ک   ک ک ک گ  گ گ گ ڳ 

او  خداوند گاه و زدند، آن «بزنيد»  مقتول«آنگاورابهازبدنگفتيم:بخشيپس»

  کردنی  یعنی: با زنده«چنينخداونداين»کرد   خود را معرفی  و او قاتل  ساخت  را زنده

  عقیلی  ابورزین  که  است  آمده  ریفش  . در حدیث«كندميرازندهمردگان»  چنین این

ما أ»کند؟ فرمودند:  می  زنده  را چگونه  مردگان پرسید: خداوند صخدا   از رسول

  که  ای نرفته  علف و بی  خشک  وادیی  به  آیا تا کنون خرضا:  به  مررت  ثم  بواد ممحل  مررت

! فرمودند:  ام گفت: چرا، رفته« ؟ باشی دیده  بودنش زار سبزه  را در وقت  بار دیگر آن

  خداوند «و»«. کند می  زنده  چنین  را این  مردگان : خداوند الموتیهلل ا  یحی  ککلک»

را   خویش  قدرت  بر کمال  دال  ها و دالیل یعنی: نشانه «راخويشمعجزات»  چنین  این

 «.نماياندتابينديشيدشماميبه»

  بودن  مطلق و  مردگان  ساختن  زنده  درباره«  بقره«  رهجا از سو  در پنج  خداوند بزرگ

 است:   گفته  باره، سخن  در این  خویش  قدرت

 . داستان  در این -1

 -طور رفتند   کوه  به  با موسی  که  اسرائیل بنی  نمایندگان  ساختن  در زنده -2

 . گکشت  داستانشان که
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  تن هزاران  که  رفتند، در حالی  بیرون  ز دیارشانا  مرگ  از بیم  که  کسانی  در داستان -0

 بودند.

 . عزیر نبی  در داستان -2

 . ابراهیم  در داستان -5
 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں    ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ  ہ ہھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  

 ۅ 

 «گرديدسختدلهايتان»  مقتول  ساختن  یعنی: بعد از زنده «واقعهبعدازاينسپس»

شد، با وجود  خالی  الهی  در برابر معجزات  و تسلیم  و باورمندی  از انابت  یعنی: دلهایتان

  را مشاهده  خویش قاتل  در معرفی  وی  گفتن و سخن  مقتول  ساختن شما زنده  که  آن

  ، اما بر عکسباشید  داشته  این  خالف  کرد تا شما موضعی می  ایجاب  که  کردید، امری

  یعنی: دلهای «ترازآنياسختهمانندسنگ»شد   سخت  بود، دلهایتان باید می  آنچه

  است  تر از سنگ دیگر سخت برخی  و دلهای  مانند سنگ  از شما در سختی  برخی

كهبعضيچراكه» هستند سنگها جويباراناز آنها ،  جویباران  و آن «شكافدمياز

شكافدوازآنهاميايوپاره»رویاند  رامی  و درختان  و گیاهان  گردانیده  هرا زند  زمین

ازوبرخي»شود  سودمند از آنها سرازیر می سارانی و چشمه «آيدميازآنهابيرونآب

  ! این آدم بنی  گمراهان  ای  ها. پسه ها و صخر از سرکوه «ريزدمي خدافروآنهاازبيم

 . تر است شما نرم  خود، از دلهای صالبت  همه سنگها با وجود

را   سنگ در  و فروتنی  خشوع  وجود ندارد که  تأویل  این  به  نیازی»گوید:  می  رازی  امام

  در سنگ  تارا حقیق  صفت  این  متعال  خدای  که  باید گفت  مجاز بدانیم، بلکه  از باب

  کوه  وصف در صخدا   رسول  که  ستا  آمده  شریف  در حدیث  که آفریند، چنان می

  آن  دارد و ما هم  ما را دوست  که  است  کوهی  : این حيينا ونحيه  هذا جيل»احد فرمودند: 

)حنانه( از  ص  مسجدالنبی ستون  کردن ناله  شریف  حدیث  همچنان«.  داریم  را دوست

منبر بر نشستند؛   و به  ردهعبور ک  منبر، از کنار آن  بعد از نصب  که صخدا   رسول  فراق
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  رسول  که  است  آمده  مسلم  روایت به  شریف  در حدیث  متواتر. همچنین  است  حدیثی

گفت،  می  سالم  بر من  در مکه  بعثتم از  قبل  را که  سنگی  من»فرمودند:  صخدا

آنچه»«.  شناسم می  اکنون هم از خدا غافلميو   معین  یتا زمان  بلکه «نيستكنيد،

است:   آمده  شریف  شریف  . در حدیث شما را فرو خواهدگرفت  گاه  آن دهد، می  مهلتتان

بعد أ  نإالقلب، و ةبغري ذكر اهلل قسو  الكالم  ةكثر  نإبغري ذكر اهلل، ف  لكالما تكثروا ال»

  تنگف بسیار نگویید زیرا سخن  سخن غیر ذکرخدا  : به القايس  اهلل القلب  من  الناس

از   مردم  سنگدل، دورترین  شخص او قطع  است قلب  ، قساوتغیر ذکر خدا  بسیار به

 «.باشد می خدا
 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ 

طمع» ايمانبهيهوديانكه»!  مؤمنان  ای «داريدآيا یعنی: شمارا  «بياورند؟شما

 «خداكالمازآنانگروهيكهباآن»بگویند؟   کشما لبی  دعوت  و به  کرده  تصدیق

مي»  یعنی: تورات سپسرا فهميدنشآنشنيدند، از بعد   آیات  و دریافتن «را

درتورات،   الفاظی  آنها افزودن  های تحریف  و از جمله «كردندميتحريف»  واحکامش

  این  به  آن  حرام  نمودن  آن، یا حاللغیر   به  از آن  چیزی  کردن از آن، یا تبدیل  یا کاستن

بود:   جمله  گردد. ونیز از آن  مطابق  با خواهشها و هوسهایشان  آن  احکام  منظور بود که

حدود   بود: ساقط کردن جمله  و از آن  در تورات صخدا  رسول  اوصاف  تغییر دادن

  دانستند که می  که  ا آنیعنی: ب «دانستندميهموخودشان».  خویش  از اشراف  الهی

  کیفیت  همان  به  احکامش  درتبلیغ با دستور خدا  که  است  کنند، تحریفی می  آنچه

  در حال  چگونه  شدند؛ پس می  عمل این  مرتکب  هم باز  است، ولی  آن، مخالف  حقیقی

 ورزید؟ می  طمع  شدنشان  مسلمان  ، به چنین  این  و وضعی

  هفتاد تن  درباره  آیه  این»گویند:  می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  تلو مقا  عباس ابن

با   طورببرد و چون  کوه  را برگزید تا با خود به  آنان  موسی  شد که  نازل  یهودیانی

شنیدند،   موسی به  خطاب  امر و نهیش  را در حال خدا  بدانجا رفتند، کالم  وی
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  که را چنان  حقیقت  شدند:گروهی  برگشتند، دو گروه  خویش  قوم  نمیا  به  که اما هنگامی

  ما این  کردند و گفتند: شنیده را تحریف  دیگر آن  باز گفتند و گروهی  راستی  بود، به

اگر نتوانستید،   دهید ولی  کارها را انجام گفت: اگر توانستید، این می خداوند  که  است

  درباره  کریمه  آیه  برآنند که  بیشتر مفسران اما«. ندهید  نیست، آنها را انجام  باکی

 را تغییر دادند.  در تورات صمحمد  حضرت  اوصاف و  رجم  آیه  شد که  نازل  یهودیانی

 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  حب خب 

 مب ىب يب جتحت خت مت ىت

.ووقتيايمآوردهگويند:ماايمانروبروشوند،ميبامؤمنان»یهود   منافقان «وچون»

همديگرخلوت   خلوت با منافقانشان  پیشه  نفاق  یهودیان  این  یعنی: چون «كنندميبا

است،باخدابرشماگشودهآياآنچه»آمیز   عتاب  آنها با لحنی  به «گويندمي»کنند،  می

کرده،   کمبرشما ح خداوند  که  یعنی: آیا در مورد عکابی «گذاريد؟ميدرميانآنان

محاجه:  «آورند؟برشماحجتخداوندباآنتادرپيشگاه»گویید  می  سخن  با مؤمنان

  کرده، آگاه  بر شما حکم خداوند که  را از عکابی  . یعنی: مسلمانان است  ابراز حجت

  آن  کثیر در معنای شود. اما ابن می شما  علیه  برایشان  خود حجتی  این  نسازید که

دانید  خود می  که  کنید با آن محمد پیامبرخداست، اقرار می  امر که  این  آیا به»ید: گو می

انکار  را  موضوع  ؟ این است  شده  گرفته  ازشما پیمان  از وی  بر پیروی  در تورات  که

  هایی زیان  شما چه  سخنان  از این  که «انديشيد؟مگرنمي»«ننمایید  اعتراف  آن  کنید و به

  شده، سپس  مسلمان  از یهودیان  گروهی  بود که  گونه  این  وضعیت ! آید؟ آری ید میپد

  خود را به  بر نیاکان  الهی  مجازات  نزول  سبب  بودند که  و همینان کردند  پیشه  نفاق

 کردند. بازگو می  عرب  مؤمنان

یهود   به  ز حملهدر رو صخدا  گوید: رسول می  کریمه آیه  نزول  سبب  مجاهد در بیان

 !ها بوزینه  برادران  ای»گفتند:   آنان  به  ایستادند و خطاب  هایشان ، در کنار قلعه قریظه بنی

  خود را از زبان اوصاف  این  که  یهودیان!«  طاغوت  پرستشگران  و ای !خوکها  برادران  ای

خبر  صمحمد  رابه  اوصافمان  کسی  دیگر گفتند: چه یک  شنیدند، به صخدا  رسول
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را   ! آیا آنچه است درز نکرده  بیرون  خود ما به  خبرها جز از میان  است، این  داده

  علیه  گکارید تا حجتی می  در میان  کرده، با مؤمنان  حکم  بر شما از عکاب خداوند

 شد.  نازل  کریمه  آیه  بود که  گردد؟ همان  خودتان

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ىت  

نم» پوشيدهخداوندآنچهدانندكهيآيا  صمحمد  به  از کفر خویش «دارندميرا
از  «كنندراآشكارميوآنچه»کنند  می  با همدیگر خلوت  که  در هنگامی  وی  وتککیب

 «.داند؟مي»  با مؤمنان  مالقات  خود در هنگام  کار و سخنان
 

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ 

  نوشتن  هستند که  سوادی بی  گروه  یعنی: از یهودیان «هستندهايياميازآنانوبعضي»

جزآسمانيكتابكه»  است  جهت  همین  دانند، به را نمی  و خواندن آرزوهايرا

  شایسته  اعمال  سبب به  آنان  که  و دروغین  خام  آرزوی  مانند این «دانندنميباطلي

  آمرزیده داشتند،  صالحی  پیشینیان -  باور خویش  به -  که  سبب  خود، یا بدان  ادعایی

و   زبان  لق جزلق  است، یعنی: آنان  خواندن  معنی  به«  امانی»اند:  گفته  شوند. بعضی می

 «بافندوفقطپندارمي»دانند  نمی  از تورات  فهم، چیز دیگری  وار بدون طوطی  خواندن

تقلید   را به  آن  که  است متکی  و پنداری  بر گمان کاذب، فقط  باورهای  گونه یعنی: این

  حقایق  سوی  به  دهد تاچشمانشان نمی  اجازه  آنان  به  که  است  عامل  اند و همین دریافته

  نوشتن و  خواندن  را که  ازمردان  کسانی  اعراب»گوید:  می  جریر طبری باز شود. ابن

  آنان  به  روی دادند و از این می  نسبت  مادرانشان  هب  و نادانی  دانستند، از نظر جهل نمی

 «.گفتند می  امی

  صالح  سلف که است، چنان  احکام  تقلید در عقاید و اصول  بطالن  کریمه، دلیل  آیه  این

در  ! اند. آری داشته اجماع  تقلید در عقیده  اولیه، بر بطالن  قرن  و در سه  در صدر اسالم

  از علما دریافت  آن  وبرهان  با دلیل  را همراه  خویش  ، عقیده دانش یب  عصر، مردم  آن

 کردند. تقلید نمی  از ایشان  و کورکورانه  نموده
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ  ڃ 

 ڃ ڃ چ    چ چ چ ڇ ڇ  ڇ 

كساني»  و نیستی  یعنی: هالکت «وايپس» كهبر راكتابباد  که  آنچه  مطابق«

دستهاي»کند  القا می  آنان  به  شان نفسانی  اهایهو  ميبا  نیک  که  با آن «نويسندخود

ازاينگويند:ميسپس»  ساز خود آنهاست و دست  نوشته  کتاب، دست  این  دانند که می 

بدانخداستجانب   به نویسندگان، فقط  یعنی: این «آرنددستبهناچيزيبهايتا

و در  گکارند فراتر می  حد هم  پا را از این  بلکه  اکتفا نکرده  الهی  کتاب  دیلو تب  تحریف

  با این تا!!«  خداست  از جانب  این»دهند که:  ندا در می  چنین  و مجالسشان  محافل

ازبرآنانوايپس»آورند   دست را به  ارزشی ناچیز و بی  خویش، بهای  بزرگ  جنایت

وواي»  سبحان  خدای  نام به  دروغین  های از بر ساخته «اندنوشتهويشخدستبهآنچه

 و تحریف  دینی احکام  از رشوت، در برابر فروش «آورندميدستبهازآنچهبرآنان

 . حقایق

«. شد نازل  کتاب  اهل  درباره  کریمه  آیه  این»اند:   گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  پیامبراکرم  وشمایل  اوصاف  شد که  نازل  یهودیانی  درباره  آیه  این»وید: گ می  عباس

  شده  توصیف  چنین  درتورات ص  اکرم  رسول  شمایل«. تغییر دادند  را در تورات ص

زیبا   مجعد و صورتی  است، موهای دارد، چهار شانه  سیاه  چشمانی  پیامبر خاتم»بود: 

  اوصاف»و گفتند:   را تغییر داده  اوصاف حسد و تجاوز، این از سر  ، اما یهودیان«دارد

 «.دارد  افتاده  و موهای  آبی  بلند، چشمانی  که: قدی  است  چنین  در تورات  وی
 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ 

 گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 «.رسدمانميچند،بهجزروزهاييدوزخوگفتند:هرگزآتش»

گفتند: عمردنیا  می  یهودیان»گوید:  می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان ك باسع  ابن

  روزدر دوزخ  دنیا، فقط یک  از ایام  هزار سال و ما دربرابر هر یک  است  هزار سال هفت
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  در روایت«. شود می قطع  و سپس  روز است  ما فقط هفت  عکاب  شویم، پس می  عکاب

را   گوساله  که  شبی چهل  مدت ما فقط به»گفتند:  آنها می  که  است  آمده  دیگری

ايد؟كهازخداگرفتهپيماني»  باره  در این «بگو:مگر»«.  شویم می  ایم، عکاب پرستیده

پيمان هرگزخالفخدا را   و شما هیچ  نیست  چنین اما هرگز «نخواهدكردخود

  که«  ام«  حرف  بعدی  درجمله  جهت  ز اینندارید، ا از خداوند  باره  در این  پیمانی

دانيدرانميآنچه»  که  است  این  قضیه  حقیقت «بلكه»:  کار رفت است، به«  بل«  معنای  به

 .«دهيد؟ميخدانسبتبهدروغبه
 

 ڱ ڱ ڱ   ں  ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ  ہ ہ ہ

  چون «كاربدكردهركه»  کنید، بلکه می  پردازی شما آرزو و خیال  که«نيستچنين»

  که  یعنی: کسی «اورافراگرفتويوگناهان»نکرد   توبه  و از آن  کبیره  و گناه  شرك

بر   وی کفر  ورزید تا بدانجا که مانند کفر شما کفر  کرد و به  شما عمل  همانند اعمال

آتشنداهلكسانيينچنپس»نماند   باقی  برایش  ای حسنه  نمود و هیچ  احاطه  حسناتش

خداوند   به  آوردن شرك در دوزخ،  شان جاودانگی  سبب  که «مانندميجاودانهودرآن

خدا   رسول  که  است  آمده مسعود بنهلل عبدا  روایت  به  شریف  . در حدیث است  متعال

! از  : هان كنههيل  حتى  الرجل  عىل  جيتمعن هنن إالذنوب، ف  وحمقرات  ياكمإ»فرمودند:  ص

  جمع  بر شخص  گناهان  برحکر باشید زیرا این  شده  شمرده  و کوچک  اندك  گناهان

 «.کنند او را نابودمی  شوند تا سرانجام می
 

 ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

كساني» كارهايآوردهايمانكهو   که  یعنی: کسانی «اندكردهشايستهو

  اند به کرده  اید و عمل کفر ورزیده  آن  به  شما یهودیان  که  آنچه  اند به آورده ایمان

دراهلآنان» ؛خدا  دین  اید از دستورات کرده  را ترك  شما آن آنچه و بهشتند

 گردند. می  خارج  از بهشت  شوند و نه فنا می  نه «مانندميجاودانهآن
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ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې 

وئ وئ ۇئ   ې ې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  

به» آرو بنيچونكه»! صپیامبر   ای «ياد ؛  مراد ازمیثاق «گرفتيمميثاقاسرائيلاز

.  گرفت  ازآنان  خویش  پیامبران  بر زبان  در حیاتشان خداوند  که  است  پیمانی  همان

«  عهد الست«  هب  معروف که  و فطرت  است: عهد خلقت  عهد بر دو نوع  که  این  به  با علم

 . است  عهددوم  در اینجا مراد همین  و رسالت، که  و عهد نبوت  است

نپرستيدكه»بود:   عهد این  آن  مضمون را خداوند   درعبادت  توحید وی  و به «جز

  حقوق و بزرگترین  برترین  که  است  و تعالی  خداوند تبارك  حق  پایبند باشید. و این

وبه»فرمود:  جهت  است، از این  والدین  ؛ حق حق  و برترین  ؤکدترینم  . بعد از آن است

احسان مادر و از: رفتار و   است  پدر و مادر عبارت  به  و نیکی  احسان «كنيدپدر

در غیر   امرشان ن و بجا آورد  در برابر آنان  پسندیده، فروتنی  شیوه  به  با آنان  معاشرت

  که  است  آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف  در حدیث خدا  و معصیت  نافرمانی

در   نمازگزاردن»؟فرمودند:  بهتر است  عمل  پرسیدم: کدامین صخدا   فرمود: از رسول

؟  گفتم: بعد از آن«.  با والدین  نیکی»؟ فرمودند: عمل  کدامین  گفتم: بعد از آن«.  آن  وقت

و   یعنی: نزدیکان «خويشاوندانبه»کنید   نیکی «و»« خدا  جهاد در راه»فرمودند: 

  به  نیازمندیهایشان  و رفع  با آنان  و پیوند رحم  صله  داشت نگه ؛ آنان  به  . نیکی وابستگان

  پدرش  که  است  انسانها: کسی  در میان  یتیم «يتيمانبه»کنید   نیکی «و» است  توان  اندازه

باشد.  داده را ازدست  مادرش  که  است  حیوانات: حیوانی  باشد و در میان  داده  ازدست را

او را خوار و   فقر و نیازمندی  که  است  مسکین: کسی «مساكينبه»کنید   نیکی «و»

از فقیر   مسکین  از فقها بر آنند که  و بسیاری  لغت  . بیشتر اهل است  گیر کرده زمین

  فقیر از مسکین فرمود:  که  است  شده  روایت :شافعی  . اما از امام چیزتر است بی

  که  و هرآنچه «بگوييدسخنخوشزبانبهوبامردم»  حالتر است چیزتر و پریشان بی

  معروف  امر به  جمله  گیرد، از آن امر قرار می  این  شود، شامل  شمرده  نیک  شرعا سخن

 از منکر.  و نهی
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 ال» فرمودند:  که  است  آمده صخدا   سولاز ر ابوذر  روایت  به  شریف  در حدیث

را حقیر   ای امر پسندیده  : هیچ منطلق  بوجه  خاكأ  جتد فالق  مل  نإو شيئا    املعروف  من  حتقرن

و»«. روبروشو  گشاده  ای با چهره  نیافتی، با برادر مسلمانت  نشمار و اگر چیز دیگری

برپاداريدوزكات بدهيدنمازرا   چنین  یهودیان زکات  ادای»گوید:  می  طیهع ابن «را

  برآن  از آسمان  شد، آتشی می  پکیرفته  که  نهادند و آنچه می  را در میان  زکات  مال  بود که

تفسیر   اما صاحب«.  گشت نمی نازل  شد، آتش نمی  پکیرفته  که  و بر آنچه  گشت می  نازل

در   صحیحی  ، روایت کتاب  اهل  نماز وزکات  و چگونگی  نوع  درباره»گوید:  می« المنیر»

  عمل  آن  و به  عهد و میثاق  از این «برتافتيدروياعراضحالتبهپس»«.  نیست  دست

اندكي»نکردید  شماجز   بودند و به  جمله  از آن  و یارانش  سالم  بنهلل عبدا که «از

 آوردند.  ایمان صخدا   رسول

 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ  پ

 ٺ ٺ  

در  صمحمد  حضرت  در زمان  که  انکار بر یهودیانی  در مقام  خداوند متعال  گاه آن

و   جسته  خود شرکت  پیمانان با هم  و خزرج  اوس  بردند و در جنگهای سر می به  مدینه

ازشماپيمانچونيادآريدكهوبه»فرماید:  ریختند، می دیگر را می یک  بسا خون چه

دیگررا نکشید   از شما برخی  یعنی: برخی «همديگررانريزيدخونكهگرفتيممحكم

 «اقراركرديدوخودگواهيدنكنيد،سپسبيرونتانوكاشانهديگرراازخانهويك»

  سبحان  خدای ! اید. آری کرده  اقرار و اعتراف  پیمان  این  به  یعنی: شما خود گواهید که

نسازند و تبعید   همدیگر را نکشند، برده  بود که  گرفته  پیمان  اسرائیل از بنی  در تورات

 نکنند.
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڃڃ ڃ ڃ 

چ چ  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ  ڎ ڎ ڈڈ ژ 

 ژ ڑ ڑ  ک کک  ک گ گ  گ گ ڳ 

 «كه»هستید صعهد پیامبر  معاصر  یعنی: شما یهودیان «شماهستيدبازهمينولي»

مييك»  شده  گرفته  از شما در تورات  که  با پیمانی  در مخالفت را وكشيدديگر

خودتانگروهي ديارشاناز از بهميبيرونرا و تجاوزگناهرانيد یعنی:  «و

آنان»کند؛   کار شما را توجیه  این  که  درستی  و دلیل  سبب هیچ بی باهمبرضد

  خواهان  و نزد شما آمده «ازشمااسيرگردنداگركساني»اما  «شويد،وميمدسته

رافديه،آناندادنبه»تورات:   حکم  گردند، شما مطابق  خویش  آزادی  فدیه  پرداخت

آنآزادمي با است،شدهبرشماحرامكردنشانبيرون»  تنها کشتن، بلکه نه «كهكنيد،

به كتابايهپارآياشما بهميايمان»  تورات «از و كفرايپارهآوريد ديگر

 «.ورزيد؟مي

 -شوند  مسلمان  که  از آن  پیش -  و خزرج  اوس  دو قبیله  وضعیت  به  کریمه  آیه  این

نضیر و  بنی  و یهودیان  با خزرج  قینقاع بنی  از اسالم، یهودیان  دارد زیرا قبل  اشاره

  جنگی  وخزرج  اوس  میان  بودند و هرگاه  پیمان و هم  اوس، همدست با  قریظه بنی

  یاری  خویش  یهودی برادران  را علیه  پیمانانشان دو گروه، هم  از آن  گرفت، هر یک درمی

و   کشت می  و خزرج  اوس دیگر را در گیرودار جنگ  ، یهودی ، یهودی و در نتیجه  داده

خود را   کرد، باز آنها اسیران می فروکش  جنگ  آتش  که  نبعد از آ  کرد ولی می  آواره

، «حشر«  سوره  آیات  بیان  طبق  که درحالی کردند، بازخرید می  تورات  حکم  براساس

 بودكه:گرفتهپيماندرتوراتاسرائيلازبني  خداوند

 همدیگر بپرهیزند.  از کشتن -1

 نکنند.  آواره  ستم  همدیگر را به -2

 و همسو نشوند.  و تجاوز همدست  در ظلم -0
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 خود را بازخرید و آزاد کنند.  اسیران -2

 . کردند و بس  عمل  بند چهارم  چهار حکم، تنهابه  از این  اسرائیل اما بنی

كههركسجزايپس» جزخواريچنينازشما  وسیله به «دنيادرزندگيكند،

بهستنيچيزي»  بار الهی خفت  عکاب  رستاخيز روز عذابهاترينسختو

آنچه»اند   گرفته  بازی  را به  الهی  آیات  که  این  سزای به «دچارشوند از خداوند و

 کند. می  مجازات  شما را در برابر گناهانتان  بلکه «نيستكنيد،غافلمي

  از این است،  د نمودهتأکی  اسیران  دادن فدیه  ما بر حکم  مقدس  شریعت  که  باید دانست

  وغیر آنان  مالکی  . علمای است  واجب  المال از بیت  جنگی  اسیران  فدیه  رو، دادن

نماند و   باقی  درهم یک  المال است، هرچند در بیت  واجب  اسیران  دادن فدیه»گویند:  می

  ود نبود، پرداختنموج  پولی المال دارند. و اگر در بیت  اجماع  حکم  بر این  اسالم  علمای

 «. است  کفایه  فرض  مسلمانان  بر عامه  اسیران  فدیه
 

 ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ 

كههمين» بهزندگانيكسانند را دنیا را بر   یعنی: کم «خريدندآخرتبهايدنيا

نهميكاستهعذابشاننهپس»دادند   ترجیح  آخرت بیش و وكمكآنانشود

 دهد.  نجاتشان  دوزخ  جاودان  از عکاب  ندارند که  لکا پشتیبانی «شوندميياري

 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ 

 ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې 

و  ‡انبیا  و استکبار علیه  عناد و مخالفت  را به  اسرائیل بنی  سپس، خداوند متعال

به»فرماید:  می  نموده  وصف بیجا  های از هوا و هوس  پیروی همانا  «كتابموسيو

داديم»  تورات پسرا پيامبرانيو او پشتاز   انبیای  ایشان «فرستاديمسرهمرا

  عمل وی  شریعت  و به  شده  مبعوث  نبوت  به  بعد از موسی  بودند که  اسرائیل بنی

عيسيبهو»  گردانیدیم  ا پیرو موسی: ر پیامبران  این  که  است  کردند. مراد این می

در   خداوند متعال که  است  آشکاری  مراد از بینات: معجزات «بخشيديمبيناتپسرمريم
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آشکار   عیسی  دست  و آنها رابه  از آنها یاد کرده«  مائده»و «  عمران  آل«  های سوره

  و سپس  در آن  و دمیدن  ز گلا  پرنده  شکل  مردگان، آفریدن  کردن زنده  ؛ چون ساخت

  مبتال به  مادرزاد و بیماران  نابینای  به  بهبودی  جاندار، بخشیدن  پرنده  به  آن  شدن  تبدیل

از   آنان  برای«  مائده«  امورغیبی، فرودآوردن  از بسیاری  مردم  به  و جزام، خبردادن  برص

  معنای  به  نامند که می«  یسوع«  سریانی  نزبا  را به . عیسی بر وی  انجیل  و نزول  آسمان

او را   زیرا مادرش  خدمتکار است  معنای  به  عبری  زبان به«  مریم»و   است  سید یا مبارك

باروح»بود   نکر کرده المقدس بیت  خدمت  برای یعنی:  «تأييدكرديمالقدسواورا

؛  است  . گفتنی نمودیم  و تقویت است، تأیید  جبرئیل  که مقدس  را با روح  عیسی

  ؛ از آن شده  است، روایت  امین  جبرئیل«  القدس روح«  که  رأی  این نیز بر صحت  احادیثی

  که  است صخدا  عنها از رسولهلل ا رضی  عایشه  روایت  زیر به  شریف  جمله: حدیث

 منبر  بر آندر مسجد نهادند و او   منبری  شاعر خویش  حسان  برای ص  حضرت آن

دعاکردند:   چنین  وی  در حق  ایشان  کرد، پس می  دفاع صخدا   ایستاد و از رسول می

تأیید   القدس روح را به  : خدایا! حسان  نييك  عن  كام نافح  القدس  بروح  يد حسانأ  اللهم»

( از  125)  در آیه  که وچنان«. کرد  دفاع  او از پیامبرت  که  طوری  کن، همان  و یاری

اند:  گفته  شود. بعضی می  نیز گفته«  االمین روح»  جبرئیل  است، به  آمده« شعراء«  سوره

او را با   خداوند  که  است  در عیسی  شده  دمیده  ، روح« القدس روح»مراد از 

 «شماميلبرخالفاحكاميپيامبريكهچراهرگاهپس» نیرومند تأیید کرد  روح  آن

منظور تحقیر   و به «آورد،استكباركرديد؟برايتان»شما   نفسی هواهای  برخالف یعنی:

راگروهيپس»سرباز زدید   آن  ایشان، از پکیرش  رسالت  پیامبران: و دورپنداشتن

ميوگروهي»را   و محمد علیهماالسالم  عیسی  چون«خوانديددروغگو  «كشيد؟را

  و زکریا علیهماالسالم  یحیی  را کشتید، چون  یعنی: گروهی ؛ است  گکشته  حال مراد، بیان

 تعبیر  ماضی  صیغه  انبیا توسط یهود به  از کشتن خداوند»گوید:  کثیر می اما ابن را.

پیامبر  نیز در صدد کشتن  عصر رسالت  یهودیان  که  است  این  تعالی  نکرد زیرا مراد حق

بر آمدند.  صحضرت  آن  قتل  زهر و جادو در پی  یلهوس  به  آنان  هستند، چنانچه  اسالم

گفتند: ما   که  است  وفاتشان  در بیماری صخدا   رسول  شریف  مدعا حدیث  شاهد این
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خیبر )از   خوردن و هنوز هم، آن  : پیوسته ابهری  انقطاع  فهکا اوان  خیبر تعادنی  اکله  زالت

  من  ورید گردن  شدن قطع ؛ زمان زمان  این  پسدهد،  زهر( مرا آزار می  به  گوسفند آلوده

 «. است
 

 ې  ې ىى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

  است  ازچیزی  اغلف، عبارت  غلف: جمع «استماغلفگفتند:دلهاي»  یهودیان «و»

را گفتند   سخن  این رسد. نمی  دلهایمان  تو به  قرار دارد. یعنی: کالم  پوششی  آن  روی  که

  را از ایمان صپیامبر فهمند و لکا را نمی صپیامبر  دعوت  مود کنند کهوان  تا چنین

بلكهچنين» بردارد  از دعوتشان  کنند تا دیگر دست  خود مأیوس  آوردن نيست،

به   پیام  فهم  پندار عدم از  یعنی: آنچه «استكردهلعنتشانكفرشانسزايخداوند

  سوی  به  گرویدنشان  عدم سبب به خداوند  ت، بلکهنیس  کنند، درست می  پیامبر عنوان

.  است  همین  کفرشان  و درحقیقت، سبب  دور نموده  خویش  را از رحمت  ایمان، آنان

  دیگری  کالم  به  کالم  از یک  انتقال  یعنی  اضراب . بل: برای است  لعن: طرد و دورساختن

اين».  است  آن  نفی  هدف  به   یهود که  ! ایمان آری «آورندميايمانرو،اندكياز

  از اجابت  و دوریشان  لجبازی  و شدت  وسرسختی  از عناد و ناکسی  متعال خداوند

از   بخشی  به  زیرا آنان  است  کرده، جدا اندك  داستانها بیان ما  به ‡پیامبران  به  گفتن

  را تحریف  یا آن  کرده  كدیگر را تر  بخشی  به  و عمل  آورده ایمان  تورات  کتاب

( فقليال ما يؤمنون. یا معنای: ) است  آنان  شأن  شایسته  وصف  این  که حقا  اند، پس نموده

هکا   مثل  قلما رایت»گویند:  می  اعراب  که آورند، چنان نمی  اصال ایمان  است: آنان  این

 . ندیدم  یعنی: هرگز مانند این «قط
 

ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ۇئ  

 ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

خداوندازجانب»  قرآن  چون «كتابي»  یهودیان  یعنی: برای «آنانبرايكهوهنگامي»

كه آنآمد   وانجیل  مؤید تورات  یعنی: قرآن «استنزدشانكهاستچيزيمؤيد
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  نه  آنهاست  هد و تأیید کنندهد خبر می  است  در کتابهایشان  از آنچه  زیرا قرآن  است

آن»باآنها،   مخالف آنپيشكهبا كافراناز برابر   با بعثت«جستندميپيروزيدر

،  درآخرالزمان  مبعوث  نبی  حق  خود به  بر دشمنان و از خداوند  پیامبر آخرالزمان

كههمينولي»تند، یاف می  را در تورات  اوصافش  که  نبیی  کردند همان می  نصرت  طلب

 «.كردندآمد،انكارشنزدشانبه» ص  یعنی: پیامبر خاتم«شناختندراميآنچه

  که  است کرده  روایت  آیه  این  نزول  سبب  انصار در باره  از بزرگان  از چند تن  اسحاق ابن

  ما آگاهی  طایفه چون صخدا   رسول  در مورد بعثت  از اعراب  ای طایفه  هیچ»فرمودند: 

بودند و   کتاب  اهل  آنان کردند و می  زندگی  در جوار ما در مدینه  نداشتند زیرا یهودیان

  گفتند: قطعا در این رسید، می می و آزاری  بدی  آنان  ما به  از سوی  پرست، و چون ما بت

ما   هنگام  است، در آن  نزدیک  بعثتش  شود وزمان می  برانگیخته  پیامبری  روزگار نزدیک

و از   کشیم می  سره کشتار عاد و ارم، یک  را چون با او، شما  و همراه  کرده  از او پیروی

  شدند، ما )انصار( از ایشان  مبعوث  رسالت  به صخدا  رسول ! اما چون داریم برمی  میان

برخدالعنتپس»«. کفر ورزیدند ص  حضرت  آن  )یهود( به  آنان کردیم، ولی  پیروی

 «.باد»  یعنی: بر یهودیان «كافران
 

ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ  ژ 

بهاييچهبهكهوه» كهبد فروختند را نازلآنچهبهخود كافركردهخدا بود

  ابکت  جز کفر به  عوضی  خود هیچ  فروش  ، در قبال خودفروشان  یعنی: این «شوند

  چه  این ! افگندند، وه  جهنم  در آتش  و مجانی  خود را مفت  نگرفته خدا منزل

بغی:  بود.  کفر، بغی  در این  شان یعنی: انگیزه «ازسربغي»کردند   که  است  ای بدمعامله

كسكه»  و تجاوز است  و بخل  حسد و رقابت هر بر خداوند بندگانشچرا از

فضلكه از  چرا  حسد بردند که  یعنی: بر اعراب «فرستدفروميخويشبخواهد،

  نبوت  دانستند که باید می  آنان  که شده، در حالی  مبعوث  از میانشان صالنبیین خاتم

بخشد و  بخواهد می  که  را بر هر کس  آن  که  است خداوند  از جانب  فضلی
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بهپس»باشد   داشته  اختصاص  آنان  به  همیشه  که  نیست  در انحصار آنان  فضل این

آمدندبرخشمخشمي گرفتار و   عیسی  حضرت  به  کفرشان  اول  خشم «ديگر

  به  ، کفرشان اول  یا خشم . است صمحمد  حضرت  به  کفرشان  دوم  خشم

. یا  است ص  حضرت  آن  علیه  و تجاوزشان  سرکشی  دوم  و خشم صمحمد حضرت

  به  کفرشان  سبب به  دوم  و خشم  آنان  از سوی  گوساله  رستشپ  سبب ، به اول  خشم

 «.آوراستخفتعذابيكافرانوبراي» است صمحمد  حضرت
 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 ڱ  ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ        ہ ھ

خداآنچهشود؛بهگفته»  کتاب  از اهل  آنان  و امثال  یهودیان  یعنی: به «آنانبهوچون»

  نازل  آسمانی از کتب خداوند  که  یا هرآنچه  قرآن  یعنی: به «آوريدايمانكردهنازل

نازلبرپيامبرخودمانآنچهگويند:مابهمي»کنید   آورید و آنها را تصدیق  کرده، ایمان

آنچهوبه»  است  ماکافی  برای  و همین  کنیم می  را تصدیق  و آن «آوريمميشده،ايمان

 «آنكهآنوحال» کافریم  غیر آن  گفتند: ما به  یعنی «شوندكافرمياستجزآن

مؤيدهمانحق» صبر محمد  شده  نازل  کتاب آنانكهاستچيزيو  «استنزد

  هریک  که حالیدر -خود  در حقانیت  دو چیز متساوی  میان  در تصدیق  نهادن  یعنی: فرق

چرابوديدپسبگو:اگرمؤمن» ندارد  توجیهی  هیچ -  است  دیگری  دو مصدق  از آن

پيامبرانپيش ميازاين، را بر شما   آنچه  به  ادعا که  یعنی: اگردر این «كشتيد؟خدا

شما را از   خودتان  کتاب  که راکشتید، درحالی  الهی  بودید، چرا پیامبران  مؤمن  گشته  نازل

 کند؟ می  کار نهی  این

  از آن است، اما مراد صالنبیین خاتم  معاصر زمان  یهودیان  هرچند متوجه  خطاب  این

بودند ودر   راضی  عملکرد پیشینیانشان  آنها به  باشند و از آنجا که می  پیشینیانشان

  آنان همانند  ند، پسکرد  پیروی  پیشینیانشان  قدم  با انبیا: از نقش  و دشمنی  تککیب

 شد.  داده  آنها نسبت  به«  قتل«  روی، فعل  گردیدند، از این
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 ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  

موسي» قطعا بيناتبرايو آوردشما   مراد از بینات: تورات، یا معجزات «را

آنها  بیان  به «اسراء«  ( از سوره 131)  در آیه  خداوند  که  است  ای گانه نه  های ونشانه

ابر، من،   ساختن دریا، سایبان  بودند از: عصا، ید بیضا، شکافتن  عبارت  است، که  پرداخته

طوفان، ملخ،   جوشید وفرود آوردن  گانه دوازده  های چشمه  از آن  که  سلوی، سنگی

اوشمادرغيابسپس»  گان پیشه بر تککیب  عکاب  عنوان  به  و خون  شپش، قورباغه

شما»  پرستش  به «راگوساله بوديد»  تان پرستی گوساله با این «گرفتيدو بر  «ستمكار

 .خویشتن
 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې 

ې  ى ى ائ ائ ەئەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

گرفتيمازشماپيمانتانكهگاهوآن» ۈئ       ۈئ ېئ   در تورات  آنچه  به  که «را

برفر» کنید  است، عمل برافراشتيموطوررا طور بر   کوه  برافراشتن  داستان «ازشما

بگيريدقوتايم،بهشمادادهرابهوگفتيم:آنچه»  ( گکشت 20)  درآیه  سرشان  باالی

بشنويد آنها در   کنید و بپکیرید. ولی  شنوید، اطاعت می  را که  اوامری  یعنی: آن «و

  شنیدیم، ولی  مان شنوایی  با حس تو را  یعنی: سخن «شنيديم»گفتند:  جواب

گوساله»  پکیریم تو را نمی  امر تو را. یعنی: فرمان «كرديمنافرماني» مهر درو

  گویی  که  گرفت  جای  چنان  در دلهایشان  یعنی: مهر گوساله «شدسرشتهدلهايشان

شیدن، در با نو  آب  که آمیخت، چنان در می  آشامید و با آن را می  آن  دلهایشان

  رسد. در حدیث وجود می  بافتهای  درون  به  آمیزد تا بدانجا که می  وجود درهم اعضای

چیزی، کور و   تو به  : مهر و محبت ویصم  ء یعمی الشی حبک»است:   آمده شریف

  مجازات  مثابه  به بود، «كفرآنانسبببه»  گوساله  به  مهرورزیدن  این«. سازد می کرت

 بدانید که  پس«هستيدايمانبگو:اگرازاهل»  بر آنان  و خواری  خفت  وردنوفرود آ

در   تان ادعایی  ایمان  بودن  یعنی: دروغین «دهدميفرمانبدچيزيشمارابهايمانتان»
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  دیگر کتابها کافر هستید، با این  و به  مؤمن  خودتان  کتاب  گفتید؛ فقط به  مورد که  این

  ککب  دلیل ، خود سخن  این  شد، چه  کردیم!( ثابت  و نافرمانی  که: )شنیدیم  سخنتان

  به  ندارید، نه  چیز ایمان هیچ  به  شما در واقع  باشد، پس می  ایمانتان  شما در ادعای

 . قرآن  به  و نه  تورات
 

ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 ٺ ٿ

  کسی گفتند؛  کند: یهودیان می  نقل  چنین  کریمه  آیه  زولن  سبب  در بیان  جریر طبری ابن

  ای «بگو» فرمود:  نازل  خداوند متعال  شود. پس نمی  دیگر جز ما هرگز وارد بهشت

ديگرنهشماستمختصآخرتسرايالهيحكماگربه»  یهودیان  به !صمحمد 

امر   این با شما در  ید و دیگرانشو وارد می  بهشت  به  و فقط شما هستید که «مردم

راستپس»ندارند؛   مشارکت آرزويمياگر   به  که  زیرا کسی «كنيدمرگگوييد

دنیا  و گداز  پر رنج  از زندگی  برایش  باشد، قطعا مرگ داشته  خود یقین  بودن  بهشتی

 باشد. می  مؤمن  دنیا زندان  تر است، چرا که محبوب

  که  است مراد این»فرمود:   که  است  شده  روایت ك عباس از ابن  راد آیهم  معنای  در بیان

  مرگ  دعای خود دروغگوست،  در ادعای  از ما یا شما که  از دو گروهی  بر هر یک

«. داشتند  خودیقین  دروغگو بودن  به  نکردند، چرا که  دعایی  چنین  کنید. اما یهودیان

 -  مباهله  دعابر وجه  یعنی -  کریمه  از آیه ك عباس ر ابنتفسی  این»گوید:  کثیر می ابن

  ای ارتباط منطقی  هیچ  مرگ  و آرزوکردن  وجود صالح  زیرا میان  صحیح  است  تفسیری

  دارند که  دوست  کنند بلکه نمی را آرزو  مرگ  که  بسیار افراد صالحی  وجود ندارد و چه

برتر   در بهشت  شان بیفزایند و مرتبه  خیرشان  مالباشند تا بر اع  داشته  طوالنی  عمری

:  عمله  عمره، و حسن  طال  من  خیرکم»است:   آمده  شریف  در حدیث  که گردد، چنان

  در حدیث  همچنین«. نیکو باشد  دراز و عملش عمرش  که  است  شما کسی  بهترین

 صخدا   رسول  که  تاس  آمده ك عباس ابن از  و غیر وی  بخاری  روایت  به  شریف
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خود را در   مردند و جایگاههای می عاکردند، قط را آرزومی  مرگ  اگر یهودیان»فرمودند: 

 «.دیدند می  دوزخ
 

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ 

دستهايكهآنچهسببكنند،بهآرزونميگاههيچ»را   یعنی: مرگ «راهرگزآنولي»

  مرتکب  که  اند، گناهانی داده  انجام  که  گناهانی  سبب  : بهیعنی «استفرستادهپيشآنان

ندارد،   امیدی  هیچ  بهشت  به  اصال در رسیدن  نیست، بلکه  ایمن  فقط از عکاب  آنها نه

ستمگرانحالوخدابه»بپندارد  خویش  و مخصوص  را خاص  آن  که  این  رسد به  چه

 . است  ستمگران  ودیوان  در پرونده  نامشان ثبت  ، اعالم جمله  این «داناست

 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ 

 ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

  درنگی  یعنی: کمترین «زندگانيبرحقيرترينمردمترينراحريصآنانوهرآينه»

و»ر وماندگا  طوالنی  بسیار و درنگی  ای زندگانی  رسد به  چه «يابيمي»در دنیا 

ندارند.   ایمان آخرت  و سرای  رستاخیز بعد از مرگ  و به «مشركندكهترازآنانحريص

  حرص  هستند. دلیل دنیا  بر زندگانی  مردم  ترین تردید از حریص بی  ، یهودیان بنابراین

ر د  در آخرت  که  آنها ازعکابی  که  نیست  حد؛ جز این  این  دنیا تا به  یهود بر زندگانی

 «شودعمردادهدارد؛كاشميدوستازآنانيكي»آگاهند   خوبی است، به  انتظارشان

شود،دوردارندهاودادهبههمعمرياگرچنينكههزارسال،باآن»کند   و زندگی

و  «بيناست»ازخیر و شر   بندگانش «كنندميآنچهوخداوندبهنيستازعذابوي

 دهد. می  مناسب  جزای  اش و اندیشه  را برابر عمل  قطعا هر کس  ، پس است  آگاه

  ادعای  حقیقت آشکار ساختن  برای  آیات، امتحانی  این»گوید:  می« المنیر»تفسیر   صاحب

بار  و خفت  قطعی  جز شکست  چیزی  امتحان  و نتیجه  است  ایمان  داری یهود در میدان

 «. و نیست  نبوده  آنان
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ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ  

 ڱ ڱ  ڱ

نظردارند بر   اتفاق  تأویل، جملگی  به  دانایان»گوید:  می  جریرطبری از ابن  نقل  کثیر به ابن

آنها و   دشمن پنداشتند جبرئیل  که شد، هنگامی  نازل  یهودیان  به  در پاسخ  آیه  این  که  این

را   سخن  این  یهودیان که  سببی  آیه، یعنی  نزول  ببس  در بیان«.  است  دوستشان  میکائیل

  است، اما از مجموع  علمااختالف  گردید؛ میان  نازل  در ردشان  پاسخ  گفتند و باز این

  بود که  ای اظهارنظرشان، مناظره  این سبب  آید که بر می  چنین  باب  در این  رسیده  روایات

در   . یهودیان پیوست  وقوع به ص  حضرت آن  نبوت  درباره صخدا  آنها و رسول  میان

بود،   غیراز جبرئیل  دیگری  تو فرشته  گفتند: اگردوست ص حضرت  آن  به  مناظره  این

  پرسیدند: چه  از آنان صخدا  . رسول کردیم می  و تأییدت  کرده  حتما ما از تو پیروی

هر»!  ماست  دشمن  برئیلدارد؟ گفتند: ج بازمی  جبرئیل  چیز شما را از تصدیق بگو:

پسجبرئيلدشمنكس جبرئيلباشد، قرآنفرمانبههمانا برقلبتخدا نازلرا

نزد   وی  منزلت  و برتری  جبرئیل  و حرمت شرف  خود، دلیل  و این «استكرده

ندارد زیرا یهود با او وجود   بر دشمنی  موجهی  دلیل هیچ بنابراین،  است  خداوند متعال

،  جبرئیل  که  ، و این صدور نیافته  است  و محبت  دوستی موجب  که  از او جز آنچه

نیست، از   فرودآورده، جرم  پیامبر آخرالزمان  را بر قلب  خداوند بزرگ برحق  کتاب  قرآن

كتابهايي»دیگر، قرآن:  جهت دستكهاستمؤيد واستآناندر راهنما و

  است، چرا این  همخوان  خود با تورات  که  کتابی  پس «استمؤمنانبهدهندهمژده

 ؟ آنهاست  کتاب  تورات  که  است  این  برانگیزد؟ مگر نه  در آنان  ونفرت  بغض  اندازه
 

 ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

آينه،هراست،پسوميكائيلاووجبرئيلوپيامبرانخداوفرشتگاندشمنهركه»

کند،  دشمنی  و سپاهیانش خدا  با اولیای  زیرا هر کس «استكافرانخداونددشمن

  هم  و خداوندمتعال  است او کفر ورزیده  و به  کرده  دشمنی  سبحان  با خدای  گمان بی

  با دوستان  دشمنی دهد، پس قرار می  و مجازات  و او را مورد بازپرسی  اوست  دشمن
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  یادآوری  به  ومیکائیل  جبرئیل  ساختن  . مخصوص است  فر دشمنانک  موجب خدا

  ای دو و اشاره  آن  داشت وگرامی  قصد بزرگداشت  ؛ به طور عام  به  بعد از ذکر فرشتگان

  که  اعتبار امتیاز خاصی  به  دو هرچند ازفرشتگانند، ولی  آن  که  حقیقت  این  به  است

  عامه  تر از جنس تر و گرامی شریف  که اند گردیده  ریدیگ  جنس  منزله  دارند، به

  فقد بارزين وليا    ل  یعاد  من»است:  آمده  قدسی  شریف  . در حدیث است  فرشتگان

  داده  جنگ  اعالم  کند؛ قطعا با من  دشمنی من  از دوستان  با دوستی  : هر کس باحلرب

 «. است
 

 ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ 

« تو   نبوت دلیل  که «فروفرستاديم»  واضح  هایی و نشانه «روشنبرتوآياتيوهمانا

و هدفمندیها   منافع را با  عملی  آنها و احکام  را با برهانهای  اعتقادی  اصول  که  اند، آیاتی

و   بوده  در درخشش  روشن  نوری  اند و خود بسان ساخته  آنها کامال روشن  و مصالح

 «كندآنهاراانكارنميكسيوجزفاسقان»ندارند   روشنگر دیگری  دلیل  به  نیازی  هیچ

سرباز  خدا  فرمان  ازپکیرش  که  فقط کسانی  اند که روشن  قدری ها به نشانه  یعنی: این

با   که  آنان  ورزند، نه آنها کفر می باشند، به  کرده  پیروی  خویش  نفس  و از هوای  زده

  اشاره  یهودیان  و نافرمانی  فسق  به  آیه این  هستند. پس  آن  حق، جویای از  پیروی  هدف

 دارد.

 صخدا  رسول به  یهودی  صوریای  ابن»گوید:  می  نزول  سبب  در بیان ك  عباس  ابن
و خداوند بر تو  ! را بشناسیم  ما آن  که  ای نیاورده  همراه  به  محمد! چیزی  گفت: ای

  نازل  خداوند بزرگ بود که  ! همان کنیم  تا ما از تو پیروی  نکرده  ازلن  روشن  ای نشانه

 چ  ...ھ ھ  ھ ھ ےچ فرمود: 
 

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ

  راکه  پیمانی صخدا  کند: رسول می  نقل  چنین  کریمه  آیه  نزول  سبب  کثیر در بیان ابن

  یاد آنان بود به  شده  گرفته  ز یهودیانا  پیامبر آخرالزمان  در ارتباط با تصدیق  در تورات
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از  صدر ارتباط بامحمد  خدا سوگند که  گفت: به  یهودی  صیف  بن  آوردند، اما مالک

فرمود:   نازل  آنان  سخن  در رد این خداوند  ! پس است  نشده  گرفته  پیمانی  ما هیچ

هرگاه» آنبستند،گروهيپيمانيچرا شكستندازآنان، را دور   پیمان  یعنی: آن «را

گوید:  می :بصری حسن «آورندنميايمانآري،بيشترآنان»و زیرپا نهادند؟   افگنده

  باشند و بعدا آن  متعهد شده  آن به  یهودیان  که  نداریم  را سراغ  عهد و پیمانی  قطعا هیچ»

 .1«شکنند را می  ردا آنبندند و ف می  باشند، امروز عهدی  سر نینداخته و پشت  را نشکسته
 

ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ 

 ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ  ېئ ىئ

چون» سوي» صمحمد  یعنی: حضرت «پيامبريو بهاز آنانخداوند آمدنزد

گروهيكتابشانحقانيتكنندهتصديقكه اهلبود،   یعنی: یهودیان «كتاباز

  یعنی: تورات «الهيكتاب»؛  داشت  گرامیشان  داد و با آن  کتاب  آنان  به خداوند که

پشت» کفر   برایشان  شده  نازل  و قرآن صخدا  رسول  به  زیرا وقتی «سرافگندندرا

  آن  که  گرفت  پیمان  در تورات  از آنان خداوند  که  بعد از آن -ورزیدند 

 -  داشت بیان  رایشانرا نیز ب  اوصافشان  نمایند و حتی  و پیروی  را تصدیق ص حضرت

  رد و انکار آن و  تورات  سرافگندن  پشت  معنای  به  کفر و انکارشان، در واقع  دیگر این

  رفتار کسی  چون  یعنی: رفتارشان «دانندنمي»را   حقیقت «گوييكهچنان»  نیز هست

 کند. می  و چه  خبر است  چه  داند که نمی  هیچ  گویی  که  است

 

پ پپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ  ڇ ڇ 

ڈ  ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ

                                                 
 معاهدات کنونی یهود با فلسطینیان نیز از مصادیق بارز این مقوله است. 1
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گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ںں ڻ ڻ ڻ 

ڻ 
آنچه» از سلطنت»  و جن  انس «شياطينو روزگار یعنی: «خواندندميسليماندر

 «.كردندپيروي»  حر و مانند آنبافتند از س می  هم به

و او سحر وجادو   است  سحر بوده  همان  سلیمان  دانش  پندار بودند که  بر این  یهودیان

  نزول  سبب  در بیان  اسحاق  محمدبن  که . چنان است  بوده  موافق  و با آن  داده  را اجازه

  نیستید که  درشگفت صاز محمدیهود گفتند: آیا   از دانشمندان  کند: برخی می  نقل  آیه

  ! پس است  نبوده  بیش  او جادوگری  خدا سوگند که  ؟ به پیامبر بوده  پندارد سلیمان می

كفر»و   سحر نپرداخت  به «وسليمان»را رد کرد و فرمود:   پندارشان  این خداوند

  اتهام  از این  هماز سحر و   هم  سلیمان  و تبرئه  بیزاری  صریح  اعالم  . این«نورزيد

كفرشياطينولي»  است کرده  بتها سجده  برای -هلل العیاذ باا -او   که  یهود است

 «.آموختندسحرميمردمبهورزيدندكه

  مردم میان  شیاطین  وسیله به  را که  سحری  کتابهای  سلیمان»کند:  می  کثیر نقل ابن

نمود تا   دفن  نهاد و در زیر تختش  را در صندوقی و آنها  بود، گردآورده  شده  پراکنده

را   غیب  بگوید: شیاطین  که  بشنوم  فرمود: اگر از احدی نشوند و می  گمراه  مردم

  شد مگر این نمی  نزدیک  وی  تخت  به  از شیاطین  ! و کسی زنم را می  دانند، گردنش می

  امر آگاه  از جریان که  شمندانیو دان  درگکشت  سلیمان  . چون سوخت می  دردم  که

  سخنرانی  صورت  و به درآورده  انسانی  شکل  خود را به  بودند، نیز درگکشتند، شیطان

ساحر بود، اگر باور ندارید،  پیامبر نبود، بلکه  ! سلیمان مردم  ظاهر شد و گفت: ای

  آن  دفن  محل  گاه . آن کنم  راهنمایی  سحر وی  شما را بر گنجینه  بیایید که  با من  اینک

  شده  گمراه  جز مؤمنان، دیگران  بود که  هنگام  داد... در این  نشان  مردم  را به  صندوق

  آنان  حال  بر سر زبانها افتاد و پیوسته  وی  را ساحر پنداشتند، و سرزنش  سلیمان

و   گیختبران  رسالت  را به صمحمد  حضرت عزوجل  خدای  که  بود تا این  چنین

 نمود.  نازل  ایشان  را برزبان  تهمت  از این  سلیمان  برائت
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  آنچه یعنی: شیاطین «بودشدهنازلدربابلوماروتهاروتبردوفرشتهنيزآنچه»

  یبئصا  قومی بابل  دادند. مردم می  تعلیم  مردم  بود، به  شده  نیز نازل  دو فرشته  را بر این

  نامیدند و بر این می «خدايان»و آنها را   کرده  را پرستش  گانه هفت  ارگانست  بودند که

خداوند   بودند که  آنان و هم  آنهاست از افعال  جملگی  جهان  حوادث  باور بودند که

 توحید فراخواند.  سوی  آنها را به  فرستادکه  سویشان  را به  خلیل  ، ابراهیم متعال

  فرشتگان از  در اصل -  شده  نقل  از سلف  از برخی  که  ا بر آنچهبن -  و ماروت  هاروت

شد و   برآورده شان خواسته  شوند و این  فرود آورده  زمین  خواستند تا به  بودند که

  کیفر این  سر زد و به گناه  از آنان  داد، پس  و شهوانی  آدمی  آنها طبیعت  به خداوند

  مفسران  انبوه  آنچه»گوید:  کثیرمی شدند. اما ابن  فروآویخته  قعرا  در بابل  گناه، در چاهی

  همه  اند، حاصل کرده  نقل  و ماروت هاروت  و متأخران، در ارتباط با داستان  از متقدمان

  و ماروت، حدیث  هاروت  داستان  درباره گردد و ما بر می  اسرائیلی اخبار بنی  آنها به

  اجمالی  بیان  به  هم  قرآن  و ظاهر سیاق  باشد، نداریم  داشته  پیوسته  اسنادی  که  صحیحی

حد اکتفا   همین  و به  داریم  آمده، ایمان  در قرآن  آنچه  نموده، لکابه  آنها بسنده  داستان

 «. داناتر است  حالشان  حقیقت  خود به و خداوند  کنیم می

آن» فرشتهآنكهبا اينينمچيزيكسهيچبهدو مگر گفتند:ميكهآموختند،

 «زنهاركافرنشويشماهستيم،پسبراي» خداوند  از جانب «آزمايشيماوسيله

  به  با فراخوانی  بود، نه  از سحر همراه  دهی آنها با هشدار و بیم  آموزش  بنابراین، شیوه

  دو، چیزهایی  یعنی: آن «آموختندميچيزهاييدوفرشتهازآن»  مردم «اما»سحر   سوی

ميانآنوسيلهبهكه»آموختند  را می  نیز آن  دادند و آنان می  تعلیم  مردم  از سحر را به

همسرش و در دلها،   و بغض  حب  زیرا سحر، در افگندن «افگنندجداييمرد

.  است  تأثیری ، دارای و دورگردانیدن  ساختن و نزدیک  ساختن و پراکنده  جاکردن یک

  سحر؛ همانا تخیلی وسیله  و شوهر به  زن  میان  انداختن  تفرقه  سبب»گوید:  کثیر می ابن

  زشت  آید، همچون وجودمی  به  دیگری  به  نسبت  بر اثر سحر در مرد یا زن  که  است

  از اسباب  رفتاراو، یا مانند این  دادن نشان  او، یا زشت  و قد و اندام سیما  دادن جلوه

 «. و جدایی  فرقت  برانگیزاننده
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  لشکریان سپس  نهاده  را بر آب  خویش  تخت  شیطان»است:   آمده  شریف  در حدیث

نزد وی،  و منزلت  از نظر مقام  آنان  ترین فرستد و نزدیک می  مردم  میان  خود را به

  با فالن  ید:پیوستهگو آید و می از آنها می  . یکی است  انگیزی  در فتنه  آنان  ترین بزرگ

  ...! ابلیس گفت می و چنان  چنین  که  کردم  ترك  تا او را در حالی  درآویختم  کس

گوید:  آید و می از آنها می دیگر  یکی  گاه ! آن ای نکرده  خدا، تو کار مهمی  به  گوید: نه می

او   ابلیس  ! پس افگندم  جدایی او و همسرش  میان  که  تا آن  نکردم  را ترك  شخص  فالن

  که  تو هستی  ! این گوید: آری گیرد ومی می  و در آغوشش  ساخته  خود نزدیک  را به

 «. ای کرده  واقعا کاری

بهفرمانبدونآنوسيلهتوانستندبههرچندنمي» یعنی:  «برسانندزياناحديخدا

  بخش زیان تأثیر  فقط بر کسی  تأثیر است، ولی  هرچند سحر در حد خود دارای

سحر ذاتا   که  باشد. علما براین داده  فرمان  در وی  تأثیر آن  به خداوند  گکارد که می

از   نظر دارند و جزمعتزله، ابوبکر رازی  است، اتفاق  ذاتی  حقیقتی  و دارای  مؤثر است

  تمخالف  اجماع  دیگر بااین  ها، کسی از شافعی  اسفراینی  ها و ابواسحاق حنفی

چيزي».  است نکرده كهميو وسوديميزيانآنانبهآموختند برايشانرساند

خود   صاحب  برای سحر  دارد که  صراحت  حقیقت  بر این  از آیه  بخش  این «نداشت

  است  محض  زیان  وی برای  در واقع  رساند، بلکه نمی  وی  به  در بر ندارد و نفعی  سودی

  های برساخته  این  یعنی: هرکس «باشدخريدارآنهركسدانستندكهيمخوبيوبه»

وهايبهرهدرآخرت» كند  عوض خدا  را با کتاب  شیاطین چهندارد، بدبود!

نکردند، از   عمل  خویش علم  به  دانستند، ولی  که «دانستندخريدنداگرميجانبهآنچه

 د.شدن  خوانده  رو نادان  این

 است:   نوع  سحر بر هشت»گوید:  می  رازی  از امام  نقل  کثیر به ابن

باوربودند   پرستیدند و بر این را می  گانه سیار هفت  ستارگان  که  پردازانی سحر دروغ -1

  بودند که  خیر و شر هستند. همینان  و آورنده  کار عالم  ستارگان، گرداننده  این  که

 فرستاد.  میانشان  را به  فاسدشان، ابراهیم  عقیده  ابطال  برای خداوند
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 گردن  اوهام  دارند زیرا نفسها به  نیرومندی  و القای  تلقین  قدرت  که سحر کسانی -2

 پکیرند. تأثیر می  و از تلقین  نهاده 

بر دو   جنیان . است  جنیان  زمینی، یعنی  از ارواح  خواستن  از سحر؛ یاری  دیگری  نوع -0

  ارواح  ارتباط با این  هستند. برقرارکردن  شیاطینشان  جن، و کفار آنها که  اند: مؤمنان قسم

و   آنها مناسبت  زیرا میان  است  آسمانی  ارتباط با ارواح  زمینی، آسانتر از بر قرارکردن

 وجود دارد.  نزدیکی

  ازمفسران  . برخی است  بندی  و چشم  بازی و شعبده  از سحر؛ تخیالت  دیگری  نوع -2

 بود.  نوع  از این  فرعون  سحر ساحران  برآنند که

وابزار بر   آالت  از ترکیب  که  است  انگیزی  شگفت  از سحر؛ کارهای  دیگری  نوع -5

  که  است، هرگاه بوقی  آن  در دست  که  سواری  شود، چون پدیدار می  هندسی  نسبتهای

جمله،   بزند. از آن  دست آن  به  کسی  که  آن دمد، بی می  قبو  از روز بگکرد، بر آن  ساعتی

  میان  بیننده  که  طوری  کنند، به می نگاری صورت  و هندیان  رومیان  که  است  تصاویری

  سحر ساحران  برآنند که  دیگراز مفسران  گکارد. برخی نمی  فرقی  انسان  آنها و میان

 بود.  نوع  از این  فرعون

تأثیر  !.آری در غکاها و رنگهاست  ادویه  از خواص  جستن  دیگر از سحر؛ یاری  نوع -2

و   ربا ملموس وآهن  مغناطیس  تأثیر نیروی  که ، چنان اشیا انکار ناپکیر است  خاصیتهای

 .باشد انکار می  غیر قابل

عا ساحراد -مثال  -  که  گونه است، بدین  روانی  دیگر از سحر؛ تأثیر گکاری  نوع -4

خرد  کم اگر شنونده  است، پس  وی  فرمان  به  داند و جن را می  اعظم  اسم  کند که می

از   نوعی  وی  شود، لکا در روان می  متمایل  بدان  و قلبش  را باور کرده  سخن  باشد، این

شود، در  می  ضعیف حواس  آمد، نیروی  خوف  گردد و چون پدیدار می  و ترس  رعب

 دهد. انجام  وی  تواند به بخواهد می  ساحر هر چه  که  ستا  هنگام  این

است،  و نیرنگبازانه  ظریف  های از راه  زنی هم و دو به  چینی  هشتم، سحر با سخن  نوع -8

 «.باشد می  شایع  مردم  سحر، میان  نوع  این  که

اند،  شده سحر برشمرده  در فن  انواع  از این  بسیاری  که  این  دلیل»کند:  می  کثیر اضافه ابن

از   عبارت  زیرا سحر از نظرلغوی  است  آنها بسیار ظریف  و دریافت  که: درك  است  این
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  من  ان»است:   آمده شریف  در حدیث  جهت  باشد، از این  پنهان  آن  سبب  که  است  چیزی

 «. از بیانها سحر است  لسحر: همانا بعضی  البیان

  که  کسی فقها درباره»گوید:  سحر می  به  و عمل  آموختن  حکم  ارهکثیر در ب ابن  همچنین

و احمد   ومالک  نظر دارند، ابوحنیفه  گیرد، اختالف کار می را به  و آن  سحر را آموخته

گوید:  می  ابوحنیفه از یاران  شود. یکی کار کافر می  با این  شخصی  گویند: چنین می

جایز بودن، یا   عقیده  به  که کفر نیست، اما کسی  موجب  پرهیز از آن  سحر برای  آموختن

  باور بود که  بر این  اگر کسی شود. همچنین آموزد کافر می را می  سحر آن  منفعت

  علم  آموزش  شود. پس دهند، کافر می می  او انجام  را بخواهد برای  هر آنچه  شیاطین

 «.باشد می  آن  به لعم  است  ممنوع  آنچه  نیست، بلکه  سحر ممنوع

واحمد ( بر   اند: جمهور علما )ابوحنیفه، مالک  ساحر بر دو رأی  مجازات  علما درباره

با   حدالساحر ضربه»است:   آمده  شریف  شود زیرا در حدیث می  ساحر کشته  آنند که

سحر را   عمل  بنابراین، اگرمسلمانی«.  شمشیر است  به  وی  : حد ساحر، زدن السیف

از   سحر گناهی  که  است  این شافعی  رأی  شود. ولی  شود و باید کشته داد، مرتد می  نجاما

  کشته  آن  سبب  شد، به  کسی کشتن  اگر ساحر با سحر خود سبب  است، پس  گناهان

  اول  گیرد. اما رأی قرار می  مقدار، موردتأدیب  همان  شد، به  زیان  شود و اگر موجب می

 . تر است صحیح

  شود تا سحر را ازشخص  اند که: از ساحر خواسته جایز دانسته  و مزنی  مسیب  سعیدبن

 دور کند.  جادو شده

نیز   شریف  در حدیث  معنی  و این  است  حق  زخم چشم  که  نظر دارند بر این  علما اتفاق

 . است  آمده
 

ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے  ۓ  ۓ 
ازسحر  «كردندميوپرهيزگاري»  و قرآن صپیامبر  به «ندآوردميايمانواگرآنان»

اكهپاداشيهرآينه»اند  فرو رفته  در آن  که  و کفری نزد از بهتربودميهلل  «يافتند،

اگر»آورند، اما  می  دست سحر به  وسیله  ناچیز دنیا به  های از بهره  که  از آنچه  برایشان
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برپندار و تقلید   متکی  باورهایشان  بلکه  نیست  چنین  هدرست، ک  علمی  به «دانستندمي

 . است
 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ
  )راعنا ( معموالدر میان  گوید: کلمه می  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

یهود،   درزبان  کلمه  کاربرد داشت، اما این!«  مارا بکن  حال  رعایت«  معنای  به  اعراب

با خود   شده  خوشحال اعراب  در سخن  از کاربرد آن  یهودیان  بود، پس  زشت  دشنامی

کار را   این  توانیم می  اکنون دادیم، می  محمد را دشنام  پنهانی  بهتر! ما تاکنون  گفتند: چه

ا ر  آمدند و ایشان می صخدا  نزدرسول  شمرده  را مغتنم  دهیم، لکا فرصت  انجام  علنی

وانمود   خندیدند، و چنین و می «راعنا!» گفتند: می  قرار داده  مورد خطاب  را با آن

  امر غیر از این  حقیقت  که  را مدنظر دارند، درحالی  آن  عربی  معنای  گویی  کردند که می

  تهدیدکنان  آنان  برد و به امر پی  این  یهودآشنا بود، به  زبان  به  که معاذ  بود. سعدبن

! گفتند:  زنم را می  را از شما بشنوم، گردنتان  کلمه  این ! اگر دیگر بار ملعونان  گفت: ای

ايد،آوردهايمانكهكسانياي»شد:   نازل  برید؟ پس کارنمی  را به  آیا شما خود آن

است، یعنی: در کار ما بنگر و   رعایت  امر از ماده  فعل  راعنا: درعربی «نگوييدراعنا

آمیز   اهانت  یهود معنایی  در زبان  کلمه  ؛ این گفتیم  که مارابکن، اما چنان  حال  رعایت

 باشد. لکا خداوند می  و حماقت  جهل  معنای  به  که  است«  رعونت»با   دارد وهمریشه

 ببندد.  یهودیان  نیرنگ  را بر این  کرد تا راه  نهی  آن  را از بکاربردن  مؤمنان

  شریف  درحدیث  که است، چنان  و فعل  کفار در قول  به  از تشبه  بر نهی  دلیلخود   این

او از   کرد، پس شبیه  قومی  خود را به  : هر کس فهو منهم  بقوم  تشيه  من»است:   آمده

  متعال  است: خدای نزد ما این  باره  در این  درست  قول»گوید:  کثیر می ابن«.  آنهاست

  که  است  ای کلمه  کردزیرا این  بگویند نهی« راعنا» ص پیامبرش  به  که  ینرا از ا  مؤمنان

 «.دارد  کراهت  پیامبرش  به  آن  از گفتن خداوند
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  کلمه  این البته  . که کن  ما بیان  را برای  ما بنگر و مسائل  سوی  یعنی: به «وبگوييدانظرنا»

  کنید و به  اطاعت را و از خداوند  توصیه  این «وبشنويد»بود   زشت  ایهام  فاقد آن

  فرادهید. اما بدانید که گوش  خویش  حال  مراعات  طلب  گوید، بدون می صپیامبر  آنچه

همانا   که «استدردناكعذابيكافرانبراي»مانند، چراکه:  نمی  مجازات یهود نیز بی

 باشد. می  جهنم  آتش

 

وئ وئ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ 

ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
دارندكهنمي،دوستمشركاناندوهمچنينكفرورزيدهكهكتابازاهلكساني»

نازلخيريپروردگارتانازسوي شما   از وحی  باشد؛ اعم  که  هر خیری «گرددبر

خداوندهركسكهآنحال»با شما   دشمنی  شدت  سبب  ، به یاغیرآن بخواهد،را

  . بعضی است  دراینجا؛ نبوت  مراد از رحمت «گرداندميخويشرحمتمشمول

داراي»  طور عام  به  است  رحمت  مراد؛ جنس اند: گفته خداوند بيكرانبخششو

  خواهد، به می  را که  خویش  از بندگان  هر کس  ندارند که  چرا دوست پس «است

 دهد.  اختصاص  خویش رحمت

  پیمانان هم  به  از مسلمانان  برخی  اند: هرگاه گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  رانمفس

  که  دینی  گفتند: این می در پاسخ  آورید، آنان  ایمان صمحمد  به  گفتند که می  یهودیشان

  ندر آ  بهتر بود، که  کاش مانیست، ای  خوانید، بهتر از دین فرا می  آن  سوی  ما را به

  را در تککیبشان  آیه  این  عزوجل خدای  ! پس کردیم می  شمارا اجابت  ما دعوت  صورت

 کرد.  نازل

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٹ 
آيه» كهايهر   است  بردن  و از بین  ابطال  معنای  در لغت: به  نسخ «كنيمنسخرا

است،  کرده  را نسخ  آن  شود، در حقیقت  چیز دیگری  جانشین  که  وهرچیزی

«. کرد  را نسخ  جوانی  کرد... پیری  را نسخ  خورشید سایه»گویند:  می  اعراب که چنان
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آیه،   یک  قرائت  به  تعبد مؤمنان  یافتن از: پایان  است  ؛ عبارت شرع  در اصطالح نسخ

راحالل،   را حرام، حرام  حالل خداوند  که  گونه مستفاد از آن، یا هردو. بدین  یاحکم

و   و حرام  حالل  شود مگر در باب نمی  گرداند و این  را مباح  و ممنوع  را ممنوع  مباح

  نقل  کتاب، یعنی ؛ از نسخ نسخ  . اصل نیست  و منسوخی  و اباحت، اما در اخبار ناسخ  منع

دیگر نیز   حکم  به حکمی  نسخ  شده، چرا که  دیگر برگرفته  نسخه  به  ای از نسخه  آن

 باشد. می  غیر آن  به  آن  ساختن  متحول  درواقع

نظر   اتفاق الهی  در کتاب  نسخ  بر ثبوت  و خلف  از سلف  اسالم  علمای  که  باید دانست

انکار   البته . نیست  نسخ  ثبوت  فاقد اعتبار است، مخالف  نظرش  که  دارند و جز کسی

  دست صمحمد انکار نبوت  به  وسیله  تا بدین  مشهور است یهود نیز  از سوی  نسخ

  در تورات  را که  ازاحکامی  محمد برخی  گفتند: چون  یهودیان  جهت  همین  یابند، به

  آنچه  به  خویش  حجت  در این خود  که  نموده، لکا او پیامبر نیست، در حالی  نسخ  است

  نسخ  و مغلوبند؛ چون  وجوددارد، محکوم  از نسخ -  تورات -  خودشان  در کتاب  که

را بر   آن بود و خداوند  حالل  آدم در شریعت  این  برادر با خواهرش، که  نکاح

را»  آیه «ياآن»  کنیم  منسوخ  را که  ای هر آیه ! گردانید. آری  حرام  و قومش  موسی

یاد نیاورید   را نخوانید و به  تا آن  گردانیم  فراموشتان را  یعنی: آن «بسپاريمفراموشيبه

  که  آوریم می  را در میان  یعنی: حکمی «آوريمميرادرميانياهمانندش بهترازآن»

خود همانند   و آسانی  سودمندتر، یا در منفعت  مدت  یاکوتاه  در دراز مدت  مردم  برای

  برایشان  مدت در کوتاه  ، پسباشد تر می سبک  ناسخ  حکم  زیراگاهی  است  سابق  حکم

  حالشان  به  بیشتر، لکا در درازمدت  آن  و ثواب  تر است سنگین  وگاهی  تر است نافع

خواست، از یاد  را می  هر چه  عزوجل  خدای»گوید:  می  . قتاده سودمندتراست

 ها(دیگر )او ننسئ  قرائت«.  ساخت می  منسوخ  خواست را می  برد و هر چه می پیامبرش

خداوندبركهدانيآيانمي».  افگنیم تأخیر می  را به  است: یا آن  این  آن  معنای  است، که

 ؟ اوست  های توانایی  از جمله  هم  و نسخ «تواناستهركاري

آیا  گفتند؛  مکه  اند: مشرکان  کرده  نقل  چنین  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

گوید،  رامی  آن  دهد و باز خالف دستور می  کاری  را به  یارانش صمحمد  بینید که می
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  جز سخن  چیزی قرآن  این  پس !نماید؟ می  را نفی  کند و فردا آن انشا می  امروز سخنی

 شد.  نازل  در رد سخنشان  آیه  این  بود که  . همان محمد نیست

 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ 
  در آنها با ایجاد واختراع  یعنی: تصرف «آسمانهاوزمينفرمانرواييكهنيداآيانمي»

داناتر است،  خویش  بندگان  مصالح  زیرا او به «خداونداستازآن»  فرامین  و اجرای

زمانها تغییر   بااختالف  مصالح  این  باشد و گاهی می  مصالح  این  تابع  هم  احکام  لکا نسخ

و نصیر:   و نزدیک  ولی: دوست «نيستونصيريشماراجزخداوندوليو»یابد  می

 . یاور و مددکار است
 

چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ 

 ژ ژ ڑ ڑ 

 صخویش بسیار از رسول  کردن  را از سؤال  مؤمنان  خداوند متعال  کریمه  آیه  در این
آياازپيامبر»کند:  می نهی -شوند   واقع امور  آن  که  از آن  قبل -  امور مختلف  درباره

از او   اسرائیل  بنی  آنجا که «شدخواستهقبالازموسيخواهيدكهراميخودهمان

  از رسول  مشرکان دهد! همچنین  نشان  آنان  را آشکارا به خداوند  خواستند که

هركسكهآنحال» رویارو گرداند!  را با آنان  خدا و فرشتگان  خواستند که صخد

  راه  یعنی: از میانه «استشدهگمراهراستكند،مسلماازراهايمانكفرراجانشين

  آمده  شریف  . درحدیث است رفته  بیراهه  به  آن  و از راستای  عزوجل  خدای  طاعت

  نید زیرا جز ایننک  سؤال  ام، از من را فرو گکاشته  آن  بیان  من  را که  آنچه»... است: 

  شدند، پس  هالك  باانبیایشان  و اختالف  سؤالهایشان  شما با کثرت  پیشینیان  که  نیست

  دهید و چون  توانید انجام می  را تا آنجاکه  دادم، آن  فرمان  امری  شما را به که  هنگامی

 «.بپرهیزید  کردم، از آن  نهی  شما را از چیزی
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زید  بن و وهب  حرمله  بن گوید: رافع می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس  ابن

  را برای  و جویباران  رابخوانیم  فرود آور تا آن  از آسمان  ما کتابی  محمد! برای  گفتند: ای

 شد. نازل  آیه  این  ! پس کنیم  ساز تا ازتو پیروی  ما روان

 

ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ 

ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ

 ے ۓ  ۓ 

  کرده  نهی  کتاب  با کفار اهل  سویی را از هم  مؤمنش  بندگان  ، خداوند متعال آیات  در این

سازد و  می  آگاه دارند  بر مؤمنان  که  و آشکار آنها و حسدی  نهان  را از دشمنی  و ایشان

نماز و   برپایی  وبه  جهاد مسلحانهمیعاد   تا رسیدن  و عفو و تحمل  گکشت  را به  ایشان

اهلبسياري»دهد:  می  فرمان  زکات  پرداخت رويكتاباز دلكهحسدياز در

بعدازايمانتانداشتندكهدارند،دوست   افگنی شبهه از طریق «كافرگردانندشمارا

  کارشان  زیرا این  حق در مسیر  حرکت  نه  کار حسد است  از این  آنان  . انگیزه در دینتان

دانستند   که  از این  یعنی: پس «آشكارشدبرآنانحقكه»  گرفت  انجام «ازاينپس»

یافتند،   و انجیل  را درتورات ص حضرت  آن  و اوصاف  خداست  رسول صمحمد

 کار زدند.  این  به  دست

در   که  است  د آنو حسد ناپسند. حسد ناپسن  است: حسد پسندیده  حسد بر دو نوع

  نعمت  آن آرزو را که  با آن، این  همراه  باشی، چه  از برادر مسلمانت  نعمت  زوال  آرزوی

«  منافسه»یا « غبطه«  نام  به  که  یا خیر. اما حسد پسندیده  باشی  تو گردد، داشته  از آن

  اثنتني: رجل  يفال إالحسد »است:   شده  معرفی  شریف  حدیث  شود؛ در این می  نامیده

  آناء الليل  ، فهو ينفقهاهلل ماال    آتاه  وآناء النهار، ورجل  آناء الليل  به  فهو يقوم  اهلل القرآن  آتاه

  او قرآن  به  عزوجل  خدای که  مگر در دو چیز: مردی  است  : حسد مکموموآناء النهار

  که  دارد و مردی را بر پا می  نو روزآ  شب  را حفظ دارد( و در پاسهای  آن  )یعنی  داده

  انفاق  را بر مستحقان  و روز آن  شب و او در پاسهای  داده  او ثروتی  به  عزوجل  خدای

خیر و   آرزو کند تا همان  مسلمان  شخص که  است  آن  حسد پسندیده  حقیقت«. کند می
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را از   نعمت  آن  زوال  هک  آن باشد، بی  دارد، او نیزداشته  برادر مسلمانش  را که  نعمتی

 تمنا کند.  خویش  برادر مسلمان

و صفح:   دربرابرگناه  و انتقام  بازخواست  عفو: ترك «بگردانيدعفوكنيدورويپس»

  شامل  ازگنهکار است، که  از نفس، یا روگردانیدن  دیگران  و خطای  اثر گناه  دور ساختن

راخويشتاخدافرمان»شود  هر دومی  وی  و مالمت  سرزنش  و ترك  مجازات  ترك

  یهودیان  در مورد مجازات  سبحان خدای  از سوی  فرمانی  که  گاه یعنی: تا آن «بياورد

  آید: قتل می ابعد  که  فرمان  این  کنید.مضمون  پیشه  شما برسد، عفو و گکشت  برای

  از یهودیان  کسانی  ماندن  دیگر و در امان بر برخی  جزیه  گروهی، تبعید برخی، تعیین

ۀ  ﴿گوید:  می  عباس ابن «تواناستخدابرهركاريكه»آورند   اسالم  که  است

  منسوخ ﴾ھ  ھ  ے  ے﴿را آیه:  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ

 گردانید.

بود   یهودی  شاعری  اشرف  بن که: کعب  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

 شد.  نازل  وی  درباره  آیه  این  کرد، پس می را هجو صخدا  و رسول

 

ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 

 ې ې  ې 

زكات» و داريد برپا را نماز هرگونهو و بپردازيد   برای «پيشاپيشكهخيريرا

 «رانزدخداوندخواهيديافتآن»  و ثواب  پاداش  بدانید که «بفرستيدخويش»  آخرت

و  در دنیا  انگیزد تا برایشان بر می  نیک  را بر اعمال  مؤمنان  خداوند بزرگسان،  بدین

به»فرماید   عنایت  پیروزی  آخرت بيناستميآنچهخداوند  هیچ  و از عمل «كنيد،

نزد  -شر   خیر باشد و چه  چه -  عملی  پاداش، یا کیفر هیچ  نمانده  غافل  ای کننده عمل 

 شود. نمی  ضایع  وی
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ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئۇئ  ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 ىئ  ىئ ىئ

  ونصارای  یهود مدینه  درباره  آیه  اند: این گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  که  شود مگرآن نمی  وارد بهشت  گفتند: هرگز کسی شد زیرا یهود می  نازل  نجران

  مسیحی  که  شود مگرآن نمی  بهشتوارد   گفتند: هرگز کسی می  باشد و نصاری  یهودی

 .کرد می  متهم  گمراهی  را به  ، دیگری ای هر طایفه  باشد پس

كسي» هرگز گفتند: آنبهشتبهو مگر نصارييهوديكهدرنيايد، باشد.يا

  آنها دردل  که  است  خامی  فقط آرزوهای  یعنی: این «استآنان»  واهی «آرزوهاياين

 خدا شده  نازل  در کتابهای  خام، دلیلی  آرزوهای  این  برای  که  آن نند، بیپرورا می

راست»باشد   وجود داشته اگر و   خام آرزوهای  یعنی: اگر در این «گوييدميبگو:

بياوريدبرهانتان»گویید   راست  باطلتان  ادعاهای   یقین  با آن که  است  برهان: دلیلی «را

 آید.  دست به

 

 ی ی جئ حئ مئ  ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت   ی ی

عبارتند   شوند وآنان وارد می  بهشت  نیز به  دیگران «بلكه»پندارند  می  که «نيستچنان»

  روی  که ر بشریهیعنی:  «كندخداتسليموجودبهخودراباتمامكههركس»از: 

یعنی:  «باشدونيكوكار»داند گر  او خالص  را برای  و عملش  نهاده خدا  سوی  به  دل

  عمل  یعنی: پاداش«پروردگاراوستپيشمزدويپس»دهد   انجام  شایسته  اعمال

  . اعمال در آخرت «نخواهندشدوغمگيننيستبرآنانوبيمي»  است  بهشت  وی

صادر  ‡وی  پیامبران از طریق  داشته  مطابقت  الهی  با شرع  که  است شایسته: اعمالی

  برای  عمل، خالصانه  آن که  این  دو شرط دارد: اول  الهی  مقبول  باشد زیرا عمل شده

باشد.   موافق خداوند  و باشریعت  عمل، نیکو بوده  آن  که  این  باشد. دوم خداوند

،  نداشت  انور موافقت  با شرع  بود، ولی  خداوند متعال  برای  ، خالصانه اگر عمل  پس

 من»اند:  فرموده  شریف  حدیث  در این صخدا  جهت، رسول  همین  به ؛نیست  تهپکیرف
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ما   با شریعت  مطابق  دهد که  انجام  عملی : هر کسمرنا فهو ردأ عليه عمال ليس عمل

 «. مردود است  عمل  نباشد، آن
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 

 ڄٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ   ڦ ڦ 

  هیأت فرمود: چون  که  است  شده  روایت  عباس  از ابن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  آنان  مالقات  به  یهودی  آمدند، دانشمندان صخدا  نزد رسول  نجران  نصارای  نمایندگی

پرداختند،   منازعه  دیگر به با یک صخدا  در محضر رسول  هر دو گروه  شتافتند، سپس

نیستید. و   بر حق گفت: شما  نصاری  به  خطاب  یهودی  حرمله  بن ، رافع یانم  در این

  در پاسخ  نجران  اهالی از  مردی  طرف  کفر ورزید. از آن  و انجیل  عیسی  ، به بنابراین

  موسی  منکر نبوت  او هم  ترتیب  این  نیستید. به  برحق  شمایید که  گفت: این  وی

مسيحيانگفتندكهيهوديان» شد:  نازل  بود که  کفر ورزید. همان  تورات  و به  شده

از آنها خیر و   ای هر طایفه «نيستندبرحقيهوديانگفتندكهنيستندومسيحيانبرحق

  اهل  شیوه  که دادند، درحالی  خوداختصاص  را به  و آن  کرده  نفی  را از دیگری  خوبی

باشد اعتراف، و   وجود داشته  نزد خصمش  که  حقی  به  صفزیرا من  نیست  این  انصاف

  انکار حق  دارد، او را به  دشمنش  علیه  که کند و هرگز بغضی را رد می  وی  باطل

  از آنها در کتاب  یعنی: هر یک «خوانندراميآسمانيكتابكهآنحال»دارد  وانمی

چيزهيچكههمكساني»خوانند  اند، می زیدهاو کفرور  به  را که  مقابل  خود، تأیید طرف

  نیز که  از یهود و نصاری  قبل  یعنی: امتهای «گفتندآنانهمانندسخندانند،سخنينمي

خداوند،روزرستاخيزپس»را گفتند   سخن  نداشتند، همین علمی  آسمانی  کتابهای  به

آنها  یعنی: خداوند «خواهدكردداوريكردند،ميانشانمياختالفباهمدرآنچه

  خویش  عادالنه  با داوری  میانشان  گاه گرد خواهد آورد، آن با هم  را در روز قیامت

 . رهسپار خواهد ساخت  دوزخ  را به  و مبطل  بهشت  را به کرده، محق  رسیدگی
 



122 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ 

 ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ

كهكسازآن»  تر نیست ظالم  است، یعنی: کسی  انکاری  استفهام «تر؟ظالمكيستو»

نام مساجدخدا در نماز،ذکر و   ادای  برای  را که  و کسانی «شودبردهوينگذارد

یعنی:  «آنهابكوشدودرويراني»بازدارد   آیند، از آن مساجد می  به  قرآن  و تعلیم  تالوت

  تعلیم  چون -درآنها   و عبادات  طاعات  کردن  آنها، یا در تعطیل  بنای  یدر ویرانساز

بکوشد؟  -دیگر   مشروع از فعالیتهای  آن  و امثال  اعتکاف  در آنها برای  علم، نشستن

  آن  که گاه کار را کردند، آن همین صخدا   با رسول  در روز حدیبیه  مشرکان  که چنان

نسزدجزاينآنان»بازداشتند  مکه  را از ورود به  و همراهانشان ص  حضرت كهرا

  و لرز از هیبت  با ترس  بود که  این  یعنی: سزاوارشان «درآنهادرآيندولرزانترسان

  عبادت  های شدند زیرا مساجد خانه مساجد واردمی  ، به است  پروردگارشان  که هلل ا

از آنها   کسی  کنید که  مرعوب  کفار رابا جهاد چنان است:  این  یا معنی. است  تعالی  حق

برايشاندراين»وارد مساجد شمانشود   امنیت  با احساس یعنی:  «استخواريدنيا

در آنها   عزوجل  و از ذکر خدای  کرده  را ویران خدا مساجد  که  گروهی  این  برای

  این  است، که  سخت  و ذلتی  خواری  خداوند متعال  از جانب کنند، در دنیا می  جلوگیری

  گونه سازد، بدین برآنها وارد می  دینش  جهادگر در راه  مؤمنان  دست رابه  و ذلت  خواری

کنند  می  وضع  جزیه  گیرند و بر آنان می  اسارت  کشند، به مؤمن، آنها را می مجاهدان  که

 . جهنم  در آتش «استبزرگعذابيدرآخرتوبرايشان»

دارند،  نگه را از تسلط کفار باید مساجد خدا  کند که را ارشاد می  مؤمنان  آیه  این

مساجد   بودند، درهای  و ذلیل  کفار بیمناك  هرگاه  دهد که می  اجازه  مؤمنان  به  همچنین

را از مساجد   مؤمنان  که  از کسانی  مراد آیه  در تعیین  نبندند. مفسران  را بر رویشان

  است  این  اول  قول اند؛ کوشند، بر دو قول آنها می  دارند و در ویرانسازی باز می اخد

داشتند.  باز می  المقدس نماز دربیت  را از ادای  مردم  هستند که  نصاری  که: مراد از آنان

را در روز  صخدا  رسول  قریشندکه  که: مراد از آنان، مشرکان  است  این  دوم  قول
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  داده، و در بیان  را ترجیح  دوم  قول کثیر بازداشتند. ابن  مسجدالحرام  ورود به از  حدیبیه

 . است  شده  روایت  نیز هر دو قول  آن  نزول  سبب
 

 گ گ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  

!  . آری آن غروبگاه  یعنی «ومغرب»خورشید   طلوعگاه  یعنی «مشرقخداستوازآن»

هرسوبهپس» است خداوند  ملک  آنها همه  خورشید و مابین  اهو غروبگ  طلوعگاه

ناظر   حکم  اما این «خداستآنجاروبه»آورید؛   روی  که  هر سمتی  یعنی: به «روكنيد

را   نماز نافله  انسان  که بماند، یا زمانی  بر نمازگزار پوشیده  قبله  جهت  که  است  بر وقتی

  که  هر سویی  به  مرکبشان سوار بر صخدا  رسول  که کند، چنان میادا   سوار بر مرکب

گشايشگرگمانبي»گزاردند  رفت، نماز می می   وی  و عطای  فضل «داناستخدا

  در به  وی  گیرد و علم برمی رادر  کس  چیز و همه  و همه  محصور و محدود نیست

 . فراگیر است  امور خلقش  آوردن  سامان

  و از مسجد ومصالی  شده  اخراج  از مکه  که  و یارانشان صخدا  یه، رسولآ  در این

 اند. قرار گرفته  بودند، مورد دلجویی  شده  خود رانده

  این»گوید: می  جریر طبری ابن  که زیرا چنان  است  جمهور علما منسوخ  در رأی  آیه  این

  ادیان  سردمداران عقیده  بود تا این  شده  نازل  قبله  به  آوردن  از دستور روی  قبل  حکم

 ك عباس ابن«.  نیست جز در معابد درست  پنداشتند؛ عبادات می  کند که  را ابطال  پیشین
  موضوع -  وخدا داناتر است -شد   ما منسوخ  برای  که  از قرآن  چیزی  اولین»گوید:  می

  که ؛ چنان است  سوار بر مرکب  زنافلهنما  آیه، مربوط به  این  قولی: حکم  اما به«. بود  قبله

 شد.  بیان  در تفسیر آن

رابیابد،   آن  نشد که  موفق  کرد ولی  قبله  جهت  خود را در یافتن  و تالش  سعی  اگر کسی

و   نزد جمهور فقها )ابوحنیفه،مالک  نماز گزارد، نمازش  قبله  غیر جهت  لکا اجبارا به

باشد.  می  مستحب برایش  آن  نماز در وقت  مالک، اعاده  در رأی  احمد( جایز است، ولی

باشد.  ازشروط نماز می  شرطی  زیرا قبله  نیست  درست  گوید: نماز وی می  اما شافعی



124 

  در میان -آورد   روی  که  هرسویی  به -  سوار بر مرکب  نماز نافله  ادای  در صحت  لیکن

 . نیست  فقها اختالفی
 

 ھ ے  ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڻ ۀ ۀ ہہ ہہ ھ ھ ھ

فرزندي» خداوند گفتند: برگزيدهبرايو گفتند: عزیر   یهودیان «استخود

  دختران  گفتند: فرشتگان  و کفار عرب  پسر خداست  گفتند: مسیح  پسرخداست، نصاری

  این  ردپندار همه -  است  آمده  نزول  سبب  در بیان  که چنان -  کریمه  خدایند. مراد آیه

منزه»  هاست هگرو بلكه»دهند  می فرزند نسبت  از برگزیدن  وی  به  از آنچه «استاو

زمينهرآنچه و آسمانها آندر از اوستاست، و   ؛ عزیر وعیسی جمله از آن«

تابند، لکا  سر برنمی  وی  از عبادت  هستند که خداوند  خاضع  بندگان  همگی  فرشتگان

آنها   یعنی: همه«اوهستندراهسربهوهمه»باشند؟  خدا  نتوانند فرزندا می  چگونه

  باشند؟ ابن می  فرزند وی  چگونه او خاضعند، پس  و برای  نموده  پروردگار قیام  بندگی  به

فرمودند:   کند که می  روایت قدسی  شریف  در حدیث صخدا   از رسول  عباس

  است  در این  وی  داد؛ تککیب  دشنامم کرد و  تککیبم  فرمود: فرزند آدم  متعال  خدای»

  دادن . اما دشنام نیستم  آن  اولیه  شکل  به  وی  حیات  بازگرداندن  قادر به  پندارد، من می  که

  و منزهم  پاك  من  که  فرزند دارم، در حالی  که: من است  من  در باره  اش گفته  ، در این وی

 «. گزینمبر  همسر یا فرزندی  که  از آن
 

 ڭ ۇ ۇۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

  نمونه  آنها را بدون  آفرینش  تعالی  یعنی: حق «استآسمانهاوزميننوپديدآورنده»

  چیزی  کندکه  یعنی: اراده «كندارادهكاريبهوچون»  است  کرده  آغاز و ابداع  پیشینی

موجوددرنگبيوجودبيا،پسيد:بهگوفقطمي»آورد   سامان را به  را بیافریند، یا آن

رو   آفریند، از آن ، می« کن: باش«  کلمه  کند، با گفتن  اراده  را که  یعنی: هرچه «شودمي

 ؟ است  فرزندی وی  برای  چگونه  است، پس  کامل  وی  قدرت  که
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 ۈئۈئ ېئ ېئېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی ی

خداوند»  عرب  : مشرکانیعنی «خردانبي» چرا ما»  واسطه بی «گفتند: با

  او پیغمبر است  که  خبر دهد و ما بدانیم صمحمد   تا ما را از نبوت «گويدنميسخن

كسانيآن»  وی  بر نبوت  ای نشانه  عنوان به «شودنميمانازلبرايايياچرامعجزه»

اينانپيشكه بودنداز مانندسخن»  صارییعنی: یهود و ن« دلآناننيز گفتند، را

استودرونشان  ناروا و پیشنهاد  های خواسته  بر کفر و طرح  در اتفاقشان «همانند

نشانه»  سبحان  خدای  از سوی  معجزات  فرستادن برايهايما را كهمردميخود

و  نهند می  اوامر ما گردن  و به  کرده  اعتراف  حق  به  که  آنان  یعنی: برای «هستنديقيناهل

مهر   بر دلهایشان خداوند  که  اما آنان «ايمساختهروشن»باشند  ما می  کننده تصدیق

ببینند،  را هم  ای و معجزه  است، اگر هر نشانه  ای پرده  شان و بینایی  و بر شنوایی  نهاده

  در آیه  معنی  این  که کنند. چنان  شاهدهرا م  الهی  دردناك  عکاب  که  آورند تا آن نمی  ایمان

 .است  آمده  دیگری

  که گفت: اگرچنان صخدا   رسول  به  خزیمه  بن رافع  بود که  این  کریمه  آیه  نزول  سبب

  وی  بگویدتا سخن  با ما سخن  خدا بگو که  خداهستی، به  فرستاده  حق  ، به کنی ادعا می

 کرد.  را نازل  آیه  این خداوند  . پس را بشنویم

 

 ی جئ  حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب  يب

در   با وی  گفتنشان در مورد سخن  کافران  بعد از رد درخواست  خداوند متعال  گاه آن

ماتورا»است:   وی  بر حق  فرستاده صمحمد  کند که نبوت، تأکید می  مورد صحت

تو را  یعنی»گوید:  می  عباس ابن «باشيدهندهوبيمدهندهتامژدهفرستاديمحقبه

ازتوپرسشيدوزخيانودرباره»«.  فرستادیم  از دوزخ  دهنده و بیم  بهشت  دهنده مژده

  دوزخیان چرا  مورد که  و تو در این  و بس  است  تو ابالغ  یعنی: وظیفه «نخواهدشد

  به  ناخواه  خواه  یرشانمس  که  و بدان  گیری قرار نمی  اند، مورد بازخواست نیاورده  ایمان

 . است  جهنم  سوی
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ٹ ٹ  ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ 
يهوديان» مسيحيانو راضيو تو از آننميهرگز مگر كيشكهشوند، آناناز

 کنی، از تو خشنود  و برآورده  بپکیری  را هم  پیشنهاداتشان  یعنی: اگر تمام «كنيپيروي

کنند،  تو پیشنهادمی  به  که  نیست  هایی و نشانه  آنها، معجزات  شوند زیرا خواسته نمی

از   ات وپیروی  خودشان  دین  سوی  به  از دینت  آنها برگرداندنت  واقعی  خواسته  بلکه

  که  ینفس  گکار و پیروهوای  هر بدعت  است  . همچنین است  ها و هوسهایشان خواسته

گرداند.  نمی  راضی حق  چیز دیگر او را از اهل خویش، هیچ  و هوس  از هوی  جز پیروی

بگو:»  آنان  بر دارو به  دست  نمودنشان راضی  برای  ! از تالشصمحمد  ای  پس

هدايت»  حقیقی «هدايت   از شریعتهای شما برآنید  که  آنچه  نه «استالهيتنها

است،برتوفرودآمدهكهعلميازآنواگرپس»  شده تحریف  ایو کتابه  شده منسوخ

  هایی آفرینی اند، از بدعت خودآورده  در کتب  که  یعنی: از تحریفاتی «بازازهوسهايشان

دربرابرپيروي»؛  ناروایشان  های واندیشه  اند و از احکام خود کرده  در دین  که كني،

  آن  هرچند مخاطب  که  است  هشدار سختی این «داشتنخواهيخداسروروياوري

باشند تا مبادا   هوش  باید به  ایشانند که  امت  ازآن  مراد کنایی  اند، ولی صاکرم  رسول

  را بجویند؛ که  گزاران بدعت  دیگر بیفتند و رضای های آیین  به  هواها و گرایش  در کمین

 . ستمقدار ا باشد، خوار وبی  چنین  هر کس

 صخدا   ازرسول  بود که: یهودیان  این  از روایات  یکی  بنا به  کریمه  آیه  نزول  سبب
پیشنهاد،   با این  موافقت  در صورت  دادند که می  وعده  ایشان  و به  شده  متارکه  خواهان

 کنند.  پیروی  از ایشان  است  ممکن

 

 ڄ ڄ  ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ    ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ 

دیگر: مراد  قولی  مسلمانانند. به  قولی: مراد از آنان  به «ايمدادهكتابآنانبهكهكساني»

  است: آیه  آمده آن  نزول  سبب  در بیان  که اند. چنان شده  مسلمان  کتابند که  از اهل  کسانی

  حبشه  یناز سرزم  باکشتی  طالب ابی  جعفربن  همراه  شد که  نازل  کسانی  درباره  کریمه
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  بودند. اما ضحاك  و شام  حبشه  مرد از اهالی  آمدند و آنها جمعا چهل  مدینه  به

راآن»  ! اینان آری«. آوردند ایمان  شد که  نازل  یهودیانی  درباره  کریمه  آیه»گوید:  می

و   کرده  پیروی خدا  از کتاب یعنی: اینان «خواننداست،ميآنتالوتحقكهچنان

شناسند،  می  را حرام  آن  و حرام را حالل،  آن  حالل  کنند، پس می  عمل  مفاد آن  به

  کنند. این نمی  رابر غیر تأویلش، معنی  آورند و آن پدید نمی  در آن  و تبدیلی  تحریف

در   خطاب  عمربن  ولی . است چڃ  ڃ ڃ چ از جمله:  مسعود تفسیر ابن

را از خداوند   برسند، آن  رحمت  آیه  به  چون  هستندکه  کسانی  آنان»گوید:  می  تفسیر آن

«. برند می  پناه خدا  به  برسند، از آن  عکاب  آیه  به کنند و چون می  درخواست  متعال

 «آنبههستندكهكسانيآنان»کردند.  می  نیز چنین صخدا   رسول  که  است  نقل

كفر»  الهی  کتاب  یعنی: به «بدانكهكساني»  ولی «آورندميايمان»  قرآن  یعنی: به

 . است  شده  الزم  بر آنان  و عکاب  در دنیا و آخرت «زيانكارانندورزند،همانانندكه

 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک ک گ  گ  گ گ  ڳ 

 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ  ڻ 

نعمتماسرائيلبنياي» كه! ارزانيرا اينداشتمبرشما برجهانيانكهو را شما

يادكنيدوازروزيبرتري وبدلنرسدوازكسيدادكسيبهكسيكهدادم،

ندهدوياريحالبهنشودوشفاعتپذيرفتهبالگرداني بترسيداوسود  «نيابند،

گوید:  می  . بقاعی گکشت  سوره  ( از همین 28و  24)  دوآیه، در آیات  تفسیر نظیر این

  نعمتها و هشداردادن  از یادآوری  اسرائیل بنی  در آغاز داستان  را که  آنچه  خداوندمتعال»

 «است داستان  خالصه  این  شود که  بود، در اینجا تکرارکرد تا روشن  کرده  بیان  ازعکاب
 

ۀ ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ ھ ھ  ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ 

ۈ ۈ
او را   که  واین  خلیلش  ابراهیم  و شرف  مقام  به  دادن توجه  برای  ند متعالخداو  گاه آن

چون»فرماید:  گردانید، می  مردم  برای  یکتاپرستی  و پیشوای  امام راابراهيمو
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  اموری  به  وی  کردن  با مکلف  انسان  و آزمایش  ابتال: امتحان «ابتالكردپروردگارش

دارد. و   دریافت  پاداش  تا در برابر آن  دشوار است  آنها بر وی  یا ترك  انجام  که  است

  باری  فرموده  از این است  عبارت  کلمات  این  بود که «باكلماتي»:  ابراهیم  آزمایش

پيشوايمن» ﴾ھ  ے ے ۓ ﴿تعالی:  را را». «گردانمميمردمتو آنها او و

  نیز به  : و از دودمانم ذریتی  ومن»خود:   گفته  با این  یعنی: ابراهیم «رساندانجامبه

است:   شد. یا معنای: )فاتمها( این  کلمات آن  ازدیاد مضمون  ؛ خواهان«بگمار  امامت

کند  می  نقل ك عباس کثیر از ابن کرد. ابن  قیام  امامت  حق  به  وجه  بهترین  به  ابراهیم

سر   از آنها مربوط به  سنت  پنج  که  است  ابراهیمی  سنت  ، ده« کلمات»فرمود: مراد از   که

خصلتهاي  اند و به خصلت  مجموعا ده  که  است  وی  دیگر در سایراعضای  و پنج  انسان

 باشندوعبارتنداز:ميمعروففطرت

 - 5. سبیل  کردن کوتاه - 2.  کردن مسواك - 0.  بینی  شستن - 2.  دهان  شستن -1

  موی  تراشیدن- 8ها.  ناخن  گرفتن - 4.  کردن ختنه - 2سر از وسط.   موهای  نبازکرد

 . آب  استنجا به - 13زهار.   موی  ستردن - 2.  زیر بغل

  به  گاه کرده، آن را نیز بیان  دیگری  و نظرات  ، روایات« کلمات»از   کثیر در مورد هدف ابن

باشد   روایات  این  همه « کلمات»مراد از   که  تجایز اس»گوید:  می  جریر طبری از ابن  نقل

و مورد   صحیح  حدیث  باره باشد. اما در این  آرا صحیح  از این  بعضی  که  و جایز است

 » ببریم  نام  از آنها را بنابر تعین  حتما یکی  که  نداریم  اتفاقی

 رابرانگیز.  نیز پیشوایانی  یعنی: پروردگارا! از دودمانم «نيزگفت:وازدودمانمابراهيم»

  عاصیان  دودمانت یعنی: در میان «رسدنميستمكارانبهفرمود:عهدمنخداوند»

  آن  حق  و به  را نداشته  پیشوایی  شایستگی  آنان  که  نیز وجود دارند و بدان  و ستمکاران

در   که چنان -و پیشوا   امام ! رسد. آری نمی  آنان  به  من  موهبت  ورزند، لکا این نمی  قیام

  از جاده  باشد و هرگاه  شرع  به  و عمل  عدالت  ناگزیر باید از اهل -  است  آمده  روایات

 شود. شد؛ ستمگر می  منحرف  شرع  به  و عمل  عدل

و   امور شرع را متولی  که: هرگز ستمگری  است  مؤمنان  به  دستوری  ، در واقع آیه  این  پس

  به  شود که می  برگزیده  پیشوایی  به  روی  از آن  نگردانند زیرا امام  اسالمی  جامعهزمامدار 
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و   باشد، مقتدیان  یافاسق  اگر او ظالم  اقتدا شود، پس  در امور دین  وی  و عمل  سخن

  سازد. بنابراین، خواسته می منحرف  و از صراط مستقیم  را گمراه  خویش  پیروان

  و پیشوایی  امامت  شایسته  شدکه  اجابت  از دودمانش  کسانی  ر حقفقط د  ابراهیم

 . آنان  ستمگران  در حق  هستند، نه
 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉ ې ې ې  ېى ى ائ  ائ    ەئ ەئ 

 وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ   ۈئ 

قراررابازگشتگاهكعبهخانهچونكه»را بر خود   نعمتم  ! این اعراب  ای «ويادكنيد»

گرد   بازگشتگاه جهان، در آن  در نقاط مختلف  بودنشان بعد از پراکنده  حجاج  که «داديم

نباید   که  امنی  یعنی: محل «مردمامنحرم»را   کعبه  خانه  قرار دادیم «و»آیند  می  هم

شود، لکا  نمی  ببرد، حد اقامه پناه  آن  به  که  بر کسی  که بترسد، چنان  از کسی  در آن  کسی

نمازگاهيابراهيمازمقام»گفتیم:  «و» . است  وارد شود، از هر نظر ایمن  آن  به  هک  کسی

 «.بسازيد

 فرمود؛  که  است  شده  روایت  خطاب  از عمربن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  ابراهیم مقام  این»فرمودند:  [رسیدند  ابراهیم  برابر مقام  به صخدا   رسول  که  هنگامی]

  آیه  بود که  مناسبت  همین  سازید؟ به نمی  را نمازگاهی  آیا آنهلل! ا . گفتم: یا رسول است

فرمود:   که  است  کرده  عنهماروایت  اهلل رضی  عمر از پدرش  ابن  همچنین«. شد  نازل  فوق

«.  یمابراه  بدر و در مقام  ؛ درحجاب، در اسیران نمودم  چیز موافقت  در سه  با پروردگارم»

  معروفی  : سنگ ابراهیم  شد. مقام  نازل  آیه  من مورد بر تأیید رأی  یعنی: در هر سه

  او و پسرش  که  ایستاد و هنگامی می  آن  برروی  کعبه بنای  برای  ابراهیم  که  است

  افتاد، اسماعیل  ضرورت  آن  آوردند و به را باال می  دیوارکعبه  علیهماالسالم  اسماعیل

  کسی  و اولین بود  چسبیده  دیوار کعبه  به  سنگ  بایستد. این  بر آن را آورد تا پدرش  آن

  مردم  برای  ابراهیم  بود. مقام  خطاب  داد، عمربن  انتقال  آن  فعلی جای را به  آن  که

 .را ادا کنند  نماز طواف  دو رکعت  در آن  مکلفند که  و آنان  است معروف
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کثیر  ابن نظر دارند. بود، اختالف  کسی  چه  کعبه  خانه  بانی  نخستین  که  باره  نعلما در ای

  که  کسانی  غالب»گوید: کند، می می  را نقل  رابطه  در این  مختلف  نظرهای  که  ازآن  پس

  که  است  و اینها اخباری  است کتاب  اهل  آنها منابع  کنند، مرجع استناد می  روایات  این  به

شود اعتماد کرد، اما اگر  می -صرفا  -بر آنها   و نه  تککیب  شود و نه می  تصدیق  نه

 «. پکیریم می بر سر و چشم  رسید، پس  صحت  به  باره  در این  حدیثی

به» اسماعيلابراهيمو پاكيزهامخانهكهداديمفرمانو از بتها،  «گردانيدرا

  دیگری  و از هر پلیدی  و حایض  جنب  شخص  کردن  حضورکفار، پلیدیها، از طواف

  مقیم عبادت،  دادن  انجام  برای  که  است  عاکف: کسی «ومعتكفانكنندگانطوافبراي»

و از   مکه  مقیم  است، نه  ، مجاور مکه اند: عاکف گفته  شود. بعضی و پایبند مسجد می

  یعنی: برای«كنندگانوسجدهركوع»  ید برایگردان  را پاکیزه  ام خانه «و»آنجا.   اهالی

 . نمازگزاران

 اند: گفته  آیه  این  احکام  فقها در بیان

 . است  واجب  نماز طواف  دو رکعت  گزاردن -1

  است، اما حدود درسرزمین  ایمن  گرفتن  شود از انتقام می  کعبه  وارد حریم  که  کسی -2

 . کعبه  خانه در خود  شود، نه می  اقامه  حرم

  لیکن . جایز نیست  اسالمی  جامعه  و قضائی  سیاسی  رهبری  به  یا فاسق  ظالم  گماردن -0

وعقد او را   حل  شود تا اهل نمی  خود عزل  فسق، خود به  با ارتکاب  حاکم  که  باید گفت

 بر کنار نکنند.

 دارد.  یبیشتر  فضیلت  نفل  بر طواف  در مسجدالحرام  نماز گزاردن -2
 

ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب  يب   

 جت   حت خت مت ىت   يت جثمث ىث    يث   حج  

در «.بگردانامنشهري»را   یعنی: مکه «گفت:پروردگارا!اينجاراابراهيموچون»

  ابراهیم همانند دعای -  مدینه  درباره ص اکرم  که: رسول  است  آمده  شریف  احادیث

  قراردادند، از جمله  امنی  را حرم  منوره  نمودند و مدینه  بسیاری  دعاهای -  مورد مکه در
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جيليها   بني ما  حرمأ  ينإ  اللهم»است:   مالک  بن انس  روایت  به  شریف  حدیث  آنها این

هر دو   انمی  بارخدایا! من : وصاعهم  مدهم  يف  هلم  بارك  ، اللهممكة  براهيمإ  به  ماحرم  مثل

  آنان  قرار داد. بار خدایا! به  راحرام  مکه  ابراهیم  که دهم، چنان قرار می  را حرام  مدینه  کوه

هركس»  مکه  یعنی: از اهل «وازاهلش» «. بده  آنها برکت  مدینه( در مد و پیمانه  )مردم

  را که  کسی  نه «دهروزيهادارد،ازميوهايمانخداوروزبازپسينبهراكهازآنان

كفرورزد،كهوهركس»فرمود:   ابراهیم به  . اما خداوند متعال است  کفر ورزیده

  از اهل  مؤمنان  دنیا. یعنی: مطمئنا من  این  وروزی  از رزق «كنمميبرخوردارشاندكي

  و روزیم  زیرا رزق  رسانم می  را نیز روزی  کافران بخشم، ولی می  را روزی  خانه  این

  و به  داشته  اختصاص  و مؤمنان  پارسایان  فقط به  که نیست  و پیشوایی  همانند امامت

دچارعذابسپس»کفار   به  رسد و هم می  مؤمنان  به  هم ام روزی  نرسد، بلکه  دیگری

  راه  که  دانمگر می  آتش  گرفتار عکاب  ای گونه به  یعنی: کافررا در آخرت «سازمدوزخش

چه»باشد  نداشته  از آن  نجاتی سرانجاميو در   که  شومی  سرانجام  آن «استبد

 . است  انتظارشان
 

 ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

چون» اسماعيلابراهيمو افراشتندكعبهخانههايپايهو بر بر زیربنا و  «را

بپذيرپر»و استواری، گفتند:   ثابت اساس ما از كه»را   کار پاکیزه  این «وردگارا!

 صخدا  . رسول دانی را می  و نیتمان  شنوی ما را می  دعای «داناشنوايتوييدرحقيقت
 -کردند  را تجدید بنا می  کعبه  خانه  قریش  که  گاه آن -  سالگی  و پنج  نیز درسی

 که  دادند. چنان می  انتقال  سنگ  یشیانبا قر  داشتند و همراه  سهم  کعبه  خانه  درساختن

باشند،  آن  در محل« حجراالسود«  قرار دهنده ص حضرت  آن  بود که  بر آن  الهی  اراده 

 . است  آمده  سیرت  در کتابهای  تفصیل  به  داستان  این  که
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ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ڦ ڦ ڦ 

 ڄ ڄ

خودقرارپروردگارا!ماراتسليم»دعا کردند:   سالمعلیهماال  و اسماعیل  ابراهیم  همچنان

در اسالم،   افزونی . ما بیفزای  استوار و پایدار گردان، یا بر اسالم  یعنی: مارا بر اسالم «ده

نسل»  نیکوست  و اعمال  ایمان  افزودن  به از امتيو بسازفرمانما بردارخود   که«

و تبار   همانها نسل اند: مراد اعرابند زیرا گفته  . بعضیصمحمد   از: امت  است  عبارت

مناسك»هستند   علیهماالسالم  و اسماعیل  ابراهیم بهو را   یعنی: ما را به «مابنماما

پذيرتوبهتوييوازمادرگذركه»فرما   راهنمایی  مان قربانی  ذبح  و مواضع  حج  مناسک

  ما بنما! پس  ما را به  عا کرد:پروردگارا! مناسکد  ابراهیم»گوید:  . مجاهد می«مهربان

را   آن  آورد و گفت: ستونهای  کعبه  خانه  کنونی محل  آمد و او را به  نزد وی  جبرئیل

  رساند. سپس  انجام  به را  آن  و بنای  رابرافراشت  آن  ستونهای  برافراز. ابراهیم

  عقبه  جمره  موضع  به  برد و چون  منی  یسو  را به و او  را گرفته  وی  دست  جبرئیل

  به  است، جبرئیل  ایستاده  درخت  در پای ابلیس  دیدند که  رسیدند، ناگهان

  و او را به  تکبیر گفت  . ابراهیم بزن  گفت: تکبیر بگو و او را باسنگریزه  ابراهیم

بار   رسید. ابراهیم  میانه  جمره  موضع  تا به  رفت عقب  زد. ابلیس  سنگریزه  هفت

کرد.   نیز چنان  سوم  جمره  و در موضع  و تکبیر گفت زد  سنگریزه  هفت  دیگر او را به

  مشعرالحرام  برد و گفت: این  مشعرالحرام  و او را به  راگرفت  دستش  جبرئیل  سپس

  تو نمایاندم  به  که را  برد و گفت: آیا آنچه  عرفات  افتادند تا او را به راه  به  گاه . آن است

،  «! شناختم : آری عرفت»گفت:   را تکرار کرد. ابراهیم  جمله  بار این ؟ وسه شناختی

  برای  گفت: پس  ابراهیم  به  گاه نامیدند. آن«  عرفات»را   آن  که  است  جهت بدین

  ای ! انگفت: بگو، ه  ؟ جبرئیل ندا در دهم  پرسید: چگونه  . ابراهیم ندا در ده حج

  چنین خدا  ندا در داد و بندگان  کنید. ابراهیم  را اجابت  ! پروردگارتان مردم

  پس«.  حاضریم فرمان  پروردگارا! به  حاضریم  فرمان : به لبیک  لبیک، اللهم»گفتند:   اجابت

 دهد. می  انجام  است، او حتما حج  گفته  را اجابت  روز ابراهیم  در آن  هر کس
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ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇڇ ڇ ڍ ڄ ڄ 

 ڍ  ڌ ڌ

یعنی:  «آنانپروردگارا!درميان»دعا کردند:   علیهماالسالم  و اسماعیل  ابراهیم  همچنین

خودشانرسولي»هستند   ما دو تن  از نسل  که  اعرابی  در میان  «برانگيزاز

  برانگیخت  ای ادهفرست  ایشان  و از نسل  را پکیرفت  ایشان  دعای  این خداوند که

آنانآياتكه»ای:  اند. فرستاده صمحمد  حضرت که بر را یعنی:  «بخواندتو

  پیامبر، قرآنی  بر آن  خداوند متعال  نیز بود که  خواسته  این  متضمن  ابراهیم دعای

،  دین  حکمت: شناخت «بياموزدوحكمتكتابآنانوبه»شود   خوانده  کند که نازل

كه»  و سایرگناهان  از شرك «كندشانوپاكيزه»  است  شریعت  و فهم  آن  احکام  فهم

عزيز از   خویش، پس  و سخنان  در افعال «حكيمي»ناپکیر و  شکست «توخود

  شریف  . در حدیث دهی قرار می  آن  گی، هر چیز را در جایگاه و فرزانه  حکمت روی

شما   سرآغاز کاررسالتهلل! ا  فرمود؛ گفتم: یا رسول  هک  است  آمده  ابوامامه  روایت به

  بشارت  من  بعثت  نیز به  بود، عیسی  ابراهیم  پدرم  دعای  سرآغاز آن»بود؟ فرمودند:   چه

  روشن  از آن  شام  قصرهای  شد که  خارج  نوری  از وی  )در خواب( دید که  داد و مادرم

یاد کرد و   مردم  را در میان صخدا  رسول که  سیک  اولین  که  است  مراد این«.  گشت

  به  شام  سرزمین  گرداندن  مخصوص»گوید:  کثیرمی بود. ابن  مشهور ساخت، ابراهیم

  شام  در سرزمین ص حضرت  آن  و نبوت  استقرار دین در آن، به  ظهور نور رسالت

  خواهد بود و در آن  آن  اهلو   دار اسالم  در آخرالزمان  شام جهت،  دارد، از این  اشاره

 «.فرود خواهد آمد  علیهماالسالم  مریم بن عیسی

 

ڎ ڎ  ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ ڑ کک ک ک گ گگ  گ ڳ ڳ ڳ 

 ڳ ڱ

 -  کتاب  واهل  از مشرکان  اعم -آلود کفار   شرك  عقیده  در محکومیت خداوند  گاه آن

بررويابراهيمازآيينيكسوچه»فرماید:  است، می  ابراهیم  با آیین  مخالف  که
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  روی  ابراهیم  حنیف از آیین  یعنی: فقط کسی «سبكسرباشدكهكسيتابد،مگرآنمي

نیندیشد و   خویش  و درمصلحت  بوده  جاهل  خویش  خویشتن  به  نسبت  تابد که بر می

اورا»بکشاند   نابودی  لکا خود را به برگزيديمدردني»را   یعنی: ابراهیم «وما  «ا

هم»  مأمورکردیم  اسالم  و تبلیغ  پکیرش  او را به  که  هنگامی آخرتو در ازاو،

  و گمراهی  او را فروگکاشته  وروش  راه  که  کسی  ؛ پس و از نیکبختان« استشايستگان

 . است  نابخرد و نادان  نماید، بسی  را انتخاب

  به  اش دوبرادرزاده  سالم  بنهلل است: عبدا  شده  یتروا  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

و   را پکیرفت  وی دعوت  کرد، سلمه  دعوت  اسالم  سوی  و مهاجر را به  سلمه  نامهای

 گردید. نازل  کریمه  آیه  این  شد، اما مهاجر سر باز زد؛ پس  مسلمان

 

 ڱ ڱ ڱ  ں ںڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

تسليم»  ابراهیم  نی: بهیع «اوبهپروردگارشكههنگامي»   یعنی: به «شوفرمود:

پروردگارگفت:به» و منقاد باش  خداوند بزرگ، مخلص  و برای  بزن  چنگ  اسالم  دین

 . گفتم  را لبیک  پروردگارم  و فرمان «شدمتسليمجهانيان

 

 ہ ہ  ہ  ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ 

  وفرزندانش  ابراهیم  هستید که  آن  غلط مدعی  کتاب، به  اهل  شما منحرفان «و»

  یعنی: به «كردندسفارشهمانبهويعقوبابراهيم»اند زیرا:  بوده  یا نصرانی  یهودی

 ﴾ڻ ڻ ۀ  ﴿کلمه:   گفتن  اسالم، یا به  آیین  به  در تمسک خدا  سفارش
رافرزندان»کردند   سفارش   خود را همچون  نیزفرزندان  یعنی: یعقوب «خود

!منفرزنداناي»گفت:  می  که نمود، درحالی  سفارش  و روش  راه  این  به  ابراهیم

برايدينخداونداين   را که  آیینی  را، همان  اسالم یعنی: دین «استشمابرگزيدهرا

 «بميريدمسلمانيدرحالتنبايدجزالبتهپس»  آورده خدا  از بارگاه صمحمد

  در رسد، درحالی  مرگتان  چون که  جدا نشوید تا آن  زنید و از آن  چنگ  اسالم  یعنی: به

تنها در   نبود که  فقط این  پایدار هستید. لکا مرادیعقوب  اسالم  بر دین  بمیرید که
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  در همه  بر اسالم  ایشان  پایداری  وی مراد  بمیرند، بلکه  اسالم  بر حالت  مرگ  هنگام

  چه  داند که خواهد مرد، اما نمی  داندکه می  زیرا انسان  است  مرگ  تا هنگام  تحاال

 ؟. وقت

تو  گفتند؛ آیا صخدا   رسول  به  است: یهودیان  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  این  پس کرد؟  سفارش  یهودیت  خود را به  فرزندان  در روز مرگش  یعقوب  که  دانی نمی

 شد.  نازل  اساسشان بی  ادعای  در رد این  آیه

 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى 

 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

  نسبت و فرزندانش  ابراهیم  به  که  در رد پندار یهود و نصاری  خداوند بزرگ  گاه آن

  ابراهیم توحیدی  از آیین  که  مشرکان  دهند و در رد عقیده می  یا نصرانیت  یهودیت

یا  «فرارسيد،حاضربوديد؟يعقوبمرگكهآياوقتي»فرماید:  ورزیدند، می  انحراف

شما  ! . آری است آن  ها و مقدمات بندید؟ حضور مرگ: حضور نشانه بر او افترا می  که

ازخودگفت:پسپسرانبهكههنگامي»  ما حاضر و ناظر بودیم  حاضر نبودید، ولی

ميكسيچهمنمرگ خداي»پاسخشدر   وی  فرزندان «پرستيد؟را وگفتند: تو

 «پرستيممياست،يگانهخداييراكهواسحاقواسماعيلابراهيمپدرانتخداي

نامیدند زیرا  او را نیز پدر  بود، اما فرزندانش  یعقوب  عموی  هر چند اسماعیل

تسليم»نامند  عمو را نیز پدر می  اعراب او برابر در ما   بود که  گونه بدین «هستيمو

را بپرستند و با او   یگانه خدای  که  گرفت  پیمان  از فرزندانش  مرگ  در هنگام  یعقوب

  خود گواه  اقرارشان  این  اقرار کردند، پس  پیمان  نگیرند، و آنها بر این  را شریک  چیزی

  این  نیز براساس  اند و یعقوب بوده  مسلمانموحد و   آنان  که  است  حقیقت  این

فرزند اسحاق،   ظاهرا یعقوب»گوید:  کثیر می ابن داد.  گواهی  بودنشان  مسلمان  به  اعتراف

 «.دنیا آمد به  و ساره  ابراهیم  در حیات

 
 

 



112 

 ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ   ىئ ىئ  ی ی یی جئ حئ مئ ىئ   يئ جب  

و   و یعقوب  و فرزندانش  ابراهیم  بهتلک:  «استدرگذشتهكهاستامتياين»

وخودشانبرايآوردشاندست»  و جماعت  دارد. امت: یعنی: گروه  اشاره  فرزندانش

برايدست شما آنچهاستخودتانآورد از بازخواستكردهميآنانو شما اند،

 به  منسوب  پندار که  بر این  با تکیه  یهود زیرا آنان  به  است  هشداری  این «شويدنمي

 ص اکرم  رسول  گاه، از پیروی تکیه  این  به  هستند و با مغرورشدن  صالحی  پیشینیان 
  مربوط بوده خودش  به  آورد هر گروهی دست  باید بدانند که  ! یهودیان سرباز زدند. آری

نخواهد   ندردشا ندارد و هرگز به  فرزندانشان  حال  به  سودی  پدران، هیچ  و کارنامه

و   اتکا کرده  خویش  گکشتگان عمل  به  که بر کسانی  است  ردی  همچنین  آیه  خورد. این

نیز   شریف  در حدیث  که کنند.چنان می  خوش  باطلی  آرزوهای  خود را با چنین  دل

  کند آید، نسبش  بر وی  عملش  : هرکس نسبه  به  یسرع  لم  عمله  ابطأ به  من»است:  آمده

خود   نسبی  گکشتگان  شما از حسنات که  است  مراد این«. کند نمی  شتاب  وی  نفع  هب

قرار   بازپرسی مورد  شوید و از اعمالشان نمی  مؤاخکه  هم  گناهانشان  برید، به نمی  سودی

 گیرند. قرار نمی  شما مورد بازپرسی نیز از اعمال  آنان  که گیرید، چنان نمی
 

 ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ    ٺ ٺ  ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ 

گفتند:  مسلمانان  به  یعنی: یهودیان «شويدباشيدتاهدايتيامسيحيوگفتند:يهودي»

  که یابید، چنان راه  حق  شوید تا به  گفتند: مسیحی  مسلمانان  به  شوید و نصاری  یهودی

در   و رستگاری  تهدای «نيست،بلكهبگو:چنين».  است  نیز آمده  نزول  سبب  در بیان

  به  باطل  ادیان  ازتمام  یافته  حنیف: یعنی: گرایش «استحنيفابراهيمآيين»از   پیروی

  تعریض  این «نبودواوازمشركان»  است  اسالم  و آیین  ؛ کیش . حنیفیت حق  دین  سوی

  عزوجل  خدای  مانند شما به  . یعنی: ابراهیم است  یهود و نصاری  به  گویی و کنایه

 ؟ است  بوده  یا نصرانیت  یهودیت او بر آیین  کنید که ادعا می  چگونه  نبود، پس  مشرك
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ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ 

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  

  به  که  آنچه  به  تفصیلی  ایمان  سوی  را به  مؤمنش  بندگان  آیه  در این  خداوند متعال

 بر  که  آنچه  به  اجمالی  ایمان  و به  نموده  نازل  بر ایشان صمحمد  حضرت  وسیله

و از   برده  نام  اسم  : به از پیامبران  نماید و از برخی کرده، ارشاد می  نازل  پیشین  پیامبران

از  «.وندخدابهايمآوردهايمان»!  مسلمین  ای «بگوييد»کند:  یاد می  اجمال  آنها به  بقیه

و   خوانده  عبرانی  زبان را به  کتاب، تورات  فرمود: اهل  که  است  شده  روایت  هریره ابی

  حدیث  در این صخدا  کردند، لکارسول تفسیر می  عربی  زبان  به  اسالم  اهل  را برای  آن

خداوند و   بگویید: به  تککیب، بلکه کنید و نه  تصدیق  را نه  کتاب  اهل»فرمودند:   شریف

برآنچهبه»  ایم آورده  نیز ایمان «و»«.  آخر آیه تا به -  ایم آورده  ایمان  کرده  نازل  آنچه  به

نازل اسباط:  «شدهواسباطنازلويعقوبواسحاقبرابراهيمآنچهوبهشدهما

در « سبط»اند.   اشتهد  از آنها فرزندانی  هریک  هستندکه  یعقوب  گانه دوازده  فرزندان

موسيبهآنچهبه»  ایم آورده  ایمان «و»  است  اعراب  درمیان«  قبیله«  منزله به  اسرائیل بنی

مياندادهپروردگارشانازسويپيامبرانهمهبهوآنچهوعيسي ازيكهيچشده،

دیگر کافر گردیم،   برخی  و به  آورده  از آنها ایمان  برخی به  که «گذاريمنميفرقآنان

 خداوند  که  انبیا و پیامبرانی  تمام  به  ما مسلمانان  کردند، بلکه یهود و نصاری  که چنان

 «هستيمومادربرابراوتسليم»  داریم  نموده، ایمان  نازل  که  کتابهایی همه  و به  فرستاده

  این  که  است  ! بر مسلمانان . آری ندیمپس نمی  را با او در ملکش  ستیز وکشمکشی  و هیچ

 . است  ایمانی  نیز چنین  و راستین  درست  نمایند و ایمان  اعالم را  حقایق
 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  ک ک کگ گ گگ ڳ 

 ڳ ڳ   ڳ

بدانآنچهبههماگرآنانپس» ايمانآوردهايمانشما قطعاهدايتايد، آوردند،

و  خداوند کتابهای  تمام  شما به  نیز همچون  و غیرآنان  کتاب  ی: اگر اهلیعن «اندشده

  راه  به  شک نگکاشتند، بی فرقی  از آنان  یک  هیچ  و میان  آورده  ایمان  پیامبرانش  تمام  به
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شقاق:  «انددرشقاقكهنيستبرتافتند،جزايناگررويولي»اند  شده  هدایت  حق

ازتوكفايتخداوندشرآنانزوديوبه»  د استو عنا  ستیزه   این «خواهدكردرا

و   ستیزنده  معاندان شر  یقینا کفایت  باشد که می  پیامبرش  به  تعالی  حق  از سوی  ای وعده

  شد زیرا مردان  محقق  وعده این  کههلل را خواهد کرد. بحمدا  و حقیقت  از حق  روبرتابنده

تبعید شدند و   شام  نضیر به رسیدند، بنی  قتل  به  و مؤمنان صپیامبر  دست  به  قریظه بنی

 گویند می  که  آنچه  به «شنواستاوكه»شد.   وضع  جزیه  هم  نجران  بر نصارای

  مسلمین  علیه  و نفرت  وحسد و بغض  از کینه  که  آنچه  و به  هر کاری  به «داناست»

 دارند. می  پنهان

 

ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ   ۀ ہڱ ڱڱ ڱ 
  را به  هایتان خانواده لکا خود و «استهللارنگ»  جانبه  همه  و تسلیم  ناب  ایمان «اين»

  ء رنگ شی  یک  کل  رنگ که  گونه و همان  است  الهی  رنگ  ! اسالم زنید. آری  رنگ  آن

متعهد را کامال   مسلمانان  حال که  اسالم  است  گیرد، همچنین را دربر می  شده آمیزی

  است  عزوجل  خدای  ایمان، یا دین در اینجا« خدا  رنگ»مراد از   کند. پس می  دگرگون

 . است  سرشته  را بر آن  او مردم  که

کار   به  نصاری  عمل  با این  اصال در معارضه« خدا  رنگ«  اصطالح  که  است  گفتنی

را   و آن  داده  زرد غوطه  رنگی  نها در درونخود را بعد از تولد آ  فرزندان  شد که  گرفته

  کار را انجام این  شناختند و چون تطهیر نوزاد می  نامیدند و سبب تعمید می  غسل

  آیه  با این  عزوجل خدای  گردید. پس  راستین  ای او نصرانی  گفتند: اکنون دادند، می می

ازخداوندبوكيست»را رد کرد.   شان عمل  این یعنی: آیا در  «؟رنگاعتبارهبهتر

خداوند   که  ایمان  ؟ رنگ هست دانا هم  حکیم  خدای  بهتر از رنگ  وجود، رنگی  عرصه

  شان شرك، پاك  از پلیدیهای  آن و با  ساخته  و آراسته  مزین  آن  را به  بندگانش  متعال

  یگانه  دین  که  بشری  قالبی  های و انگ ها از رنگ  ما مسلمانان  بدانید که  گرداند؟ پس می

با   متعارض  احزابی  را به  واحده  و امت  ساخته  پارچه  و پارچه  را آلوده  خداوند متعال

پرستندگان»  کنیم نمی  کنند، پیروی می  تبدیل  هم و انقیاد   اخالص  به «اوهستيموما
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و   حالل  نموده  و افزون  کم  حق  در دین  پیوسته  راکه  و راهبان  کشیشان  تمام، لکا راه

پلید   رنگ  نموده  پاك  توحید را از نهاد و ضمیر بشریت  کنند و رنگ می  وضع  حرام

دیگر را   ، پروردگاریو جز خداوند  کنیم نمی  آالیند، پیروی می  را بر آن  شرك

 . پرستیم نمی
 

 ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

درباره»  کتاب  هلا  پیامبر! به  ای «بگو» بحثآيا ما با گفتخدا ميو  «كنيد؟وگو

  کنید که می و ادعا  نموده  و جدال  ستیزه خدا  دین  عناد با ما درباره  یعنی: آیا از روی

پروردگارماواوكهآنحال»و الغیر؟   است  و نصرانیت  حق، همانا یهودیت  دین

شماست ، در  برایش او و عبودیتمان  پروردگاری  پناهو ما و شما در  «پروردگار

  ذی  خداوند متعال شما از ما به  کنید که ادعا می  چگونه  برابریم، پس  باهم  پیشگاهش

را»کنید؟  می هم  و مشاجره  با ما بحث  باره  این تر و سزاوارترید؟ و باز در حق وما

كردارهايتانكردارهايمان شمارا   مورد پرسش  دیگری از عمل  کس و هیچ «استو

است، لکا   فردی  مسئولیت  که است  برحق  ادیان  همه  کلی  قاعده  این ! گیرد. آری قرار نمی

بهو»از ما سزاوارتر نیستید   عزوجل  خدای  شما هرگز به  «ورزيممياواخالصما

  اهل  پروردگارمان  دتما در عبا  وجود دارد که  فاحش  تفاوت  این ما و شما  ! میان آری

و   قرب  را به  صاحبش  که  وخصلتی  برتری  نیستید و مالك  اخالصیم، اما شما چنین

را   آنچه  چگونه  است، پس  سازد، نیز همین سزاوارترمی  از دیگران  سبحان  خدای  فضل

  نید؟ با آنک خود ادعا می  تر هستیم، برای حق  شما سزاوارترو ذی  به  نسبت  آن  ما به  که

هستید و ما   مستغرق  غیر وی  برای  الوهیت  و ادعای  سبحان خدای  به  شما در شرك  که

 وی؟  الوهیت  در پیشگاه  شائبه بی  و عبادت  در اخالص
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ۇ  ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ   ۅ ۅ  ۉۉ ې 

 ې ې ې ىى  ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ

مي» كهيا اسابراهيمگوييد اسحاقماعيلو يعقوبو يهوديو اسباط، ياو

یعنی:  «بگو:شماداناتريدياخداوند؟»اند؟   شما قرارداشته  و بر دین «اندبودهنصراني

شما  اند، ولی نبوده  و نصرانی  یهودی  پیامبرانش  این  که  است ما خبر داده  به خداوند

سبحان؟   آیا شما داناترید یاخدای  اند، پس هبود  و نصرانی  یهودی  آنان  کنید که ادعا می

خداوندبراومقررشدهازجانبراكهشهادتيكهكسستمكارترازآنوكيست»

  اهل  نکوهش ؛ . هدف ستمکارتر نیست  انسانی  از چنین  کسی اقطع «دارد؟است،پنهان

و   یهودی ‡انبیا جمع  این  که  قتحقی  از این  خوبی  به  آنان  که  امر است  بر این  کتاب

  گواهی، بلکه  این  ساختن اند، آگاهند، اما با پنهان بوده  اسالم  بر آیین  بلکه  نبوده  نصرانی

  گروه  این» گوید: می  اند. قتاده نموده با آن، بر خود ستم  کامال مخالف  با ادعایی  حتی

  دین  دانند اسالم می  که درحالی -کردند   راکتمان  اسالم  هستند که  کتاب  ستمکار، اهل

  را کتمان صمحمد   و رسالت  زده  چنگ  ونصرانیت  یهودیت  و به -  است خدا

كنيد،ميوخداازآنچه»«.  است خداوند  برحق  دانند اورسول می  که کردند، درحالی

  . ابوحیان اهد داشتبرنخو  دست  از عکابتان  ننگین  ستم  و در برابراین «نيستغافل

  این  معصیتی، پس  ارتکاب  دنبال  آید، مگر به نمی  کریم  در قرآن  جمله  این»گوید:  می

 «. وعید و تهدید آنهاست  جمله، دربرگیرنده
 

ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب    ىب يب  
اندوبرايهآورددستبهآنچهاستآناناست،برايدرگذشتهكهاستامتياين»

آنچهآوردهدستبهآنچهشماست از شما و بازخواستكردهميآنانايد اند،

  فقط از عمل  بلکه  قرار نگرفته  مورد بازپرسی  دیگری  از عمل  کس و هیچ «شويدنمي

 یا فردی،  شخصی  مسؤولیت  گفتیم، اصل  که گیرد. چنان قرار می  مورد پرسش  خودش

نیز  ‡انبیا  گروه  این  حتی  که  است  جهت  همین  است، به  الهی  ادیان  کلی  قاعده
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شوند،  می  داده  پاداش  و کارکردشان  خویش، در برابر عمل  و فضل  باوجود پیشوایی

 رفتار شود.  برابر اعمالشان  با آنان  هستند که  آن  دیگر سزاوارتر به  مردم  پس

 

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ  ڀڀ ٺ 

 ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ

  چون فرمود:  که  است  کرده  روایت از براء  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  بخاری

  به  ماه یاهفده  شانزده  خداوند متعال  فرمان  کردند، به  هجرت  مدینه  به صخدا   رسول

  کعبه  سوی  به  بودندکه  آن  مشتاق  حال  گزاردند، اما در عین نماز می  المقدس بیت  سوی

ما ) ﴾ ... ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿فرمود:   نازل خداوند  نماز بگزارند، پس

 «.122/   بقره... ( » بینیم می  را نیک  آسمان  سوی  به  رویت  گردانیدن

  دستورداد، پس  کعبه  سوی  به  المقدس از بیت  تغییر قبله  به  ترتیب، خداوند متعال  این  به

را از   چیز آنان  چه) ﴾ ...پ پ پ پ ڀ  ڀ  ڀ﴿گفتند:   یهودیان  ، یعنیخردان بی

ٺ ٺ ٺ ﴿فرمود:   آنان در پاسخ  برگردانید؟(، خداوند متعال  خودشان  قبله

 (... خداست  از آن  و مغرب  بگو: مشرق)  ﴾ٺ

 . است  تغییر قبله  گکار قضیه پایه  آیات  این  پس

و  ص پیامبرش به  سبحان  خدای  از سوی  اخباری  این »خواهندگفتسفيهانزوديبه»

کعبه،   سوی به  المقدس ازبیت  تغییر قبله  که: در هنگام  است  موضوع  این  در باره  مؤمنان

  زودی آید، به می  را که  سخن این -  و منافقان  از یهودیان -مغز  خرد و سبک کم  مردم

و اندیشه،   در رأی  اند و سفاهت: اضطراب عقل  سبک  خردان . سفهاء: کم خواهند گفت

و   از یهود، مشرکان  تغییر قبله، اعم  . مراد از سفها دراینجا، منکران است  یا اخالق

«بودند؟برآنكهايراازقبلهچيزآنانچه»خواهند گفت:  خردان ! بی منافقانند. آری

  شده  را چه  ؟ یعنی: مسلمانان کعبه  یسو به «كردگردانروي» المقدس یعنی: از بیت

در   سبحان  دیگر؟ خدای  سویی  آورند و باز به می  روی  طرف این  به  چندی  که  است

  فرمانروایی  در حوزه  این  پس «خداستازآنومغرببگو:مشرق» آنها فرمود:  پاسخ
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رابخواهد،هركه»بدهد   دنآور روی  بخواهد، فرمان  که  و جهتی  هرسمت  به  که  اوست

  به تغییر قبله  که  است  حقیقت  این  دهننک  تعبیر، اعالم  این «كندميهدايتراستراهبه

  ایشان و امت ص  پیامبرش  برای خداوند  از سوی  ای و رهنمونی  کعبه، هدایت  سوی

 صخدا  رسول که  ستا  عنها آمدههلل ا رضی  عایشه  روایت  به  شریف  . در حدیث است
  )در سه  حسدورزیدنشان  اندازه  چیز به  با ما در هیچ  آنان»فرمودند:   کتاب  اهل  درباره

 ورزند: چیز ذیل( با ما حسد نمی

شد  رهنمون  آن  ما را به  خداوند متعال  که  بر روز جمعه، روزی  حسد ورزیدنشان -1

 گشتند.  گمراه  آنها از آن  ولی

 شدند.  گمراه  از آن  شد و آنان  رهنمون  آن  ما را به  خداوند متعال  ، که بر قبله -2

ما   علیه امور  برانگیزترین چیز حسد  سه  این یعنی:«.  سر امام  ما پشت  گفتن  بر آمین -0

 . است
 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ  

ڃ ڃ چ چ    چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ 

 گ گگ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ژ ڑ  ڑ کک ک ک   گ

چیز  یک  یا مرکز دایره  وسط در لغت: میانه «وسطگردانيديمشماراامتيوهمچنين»

در   ای پسندیده  شد زیرا هر صفت  گرفته  عاریت  پسندیده  صفات  برای  است، سپس

کثیر در  ابن رو.  و بهتر، یا میانه  برگزیده  وسط یعنی  افراط و تفریط قرار دارد. پس  میانه

خداوند   از آنجا که» گوید: و می  یاد کرده« وسط«  را برای« و بهتر  برگزیده«  اینجا معنای

  شریعتها و استوارترین  ترین کامل  را به  گردانید، آن  برگزیده  را، امت  امت  این  متعال

ڻ ڻ ۀ  ﴿فرماید:  می که ؛ چنان ساخت  روشها مخصوص  ترین ها و روشن برنامه

او شما ) ﴾... ہہ ہ ہ ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓۓ ڭ ڭ ڭۀ 

  ابراهیم  پدرتان  آیین ، دین  بر شما قرار نداد، این  دشواریی  هیچ  را برگزید و در دین

و از   آنها بوده  روترین میانه امتها و  و دنیا، بهترین  امور دین  ! شما در همه ... (. آری است

  گرا هستید و نه مادی  مانند یهود ومشرکان  ید؛ نهدور هست  افراط و تفریط به  هرگونه
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را ادا  -هر دو  -  و روح  جسم  شماحق  محض، بلکه  از مسیحیان، روحانی  مانند برخی

برمردم»باشید  آوا می هم  انسانی  و با فطرت  کرده   یعنی: شما را امت «باشيدگواهتا

بدهید که:   گواهی  امتهایشان  علیه  الهی  انبیای  برای  تا در روز قیامت  وسط گردانیدیم

اند  آنها رسانده  اند، به بوده  امتهایشان  برای  آن  مأمور تبلیغ  را که خدا  قطعا پیام  ایشان

  الهی  پیام  دهد که شما گواهی  برای ص یعنی: پیامبرخاتم «باشدوپيامبربرشماگواه»

 . است کرده  شما ابالغ  را به

در روز   نوح»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

 ؟ ای کرده  را ابالغ  الهی  شود: آیا پیام می  گفته  وی  به  شود، پس می  فراخوانده قیامت

  پیام  شود: آیانوح می  گفته  آنان  شوند و به می  فرا خوانده  قومش  گاه ! آن گوید: آری می

است، نزد ما   نیامده  ای هشداردهنده  گویند: نزد ما هیچ یشما رساند؟ م  را به  حق

دهد؟  می  توگواهی  برای  کسی شود: چه می  گفته  نوح  به  گاه ! آن است  نیامده  کسی هیچ

  رسول  که  است آمده  شریف  در حدیث  همچنین«.  و امتش صگوید: محمد می

حد أ  الناس  اخلالئق، ما من  عىل  مرشفني  مكو  عىل  مةالقيا  يوم  مت أنا وأ»فرمودند:  صخدا

و   : من عزوجل  ربه  لةرسا  غقد بلي   نهأنشهد   ال ونحنإ  قومه  كذبه  ني   منا، وما من  نهأال ود إ

  نیست  از مردم  یک قرار داریم، هیچ بر خالیق  بلند و مشرف  ای بر تپه  روز قیامت  امتم

  که  نیست  پیامبری  ما بود، و هیچ  ازجمله  او هم  اشک  کند که آرزو می  که  مگر این

پروردگار   او پیام  که  دهیم می  ما گواهی  که  باشند، مگراین کرده  او را تککیب  قومش

را   المقدس یعنی: بیت «بوديبرآنراكهايوقبله» «. است  رسانده  آنان  را به  خویش

ازكهكسكند،ازآنميازپيامبرپيرويراكهكسيكهآنمقررنكرديم،مگربراي»

مگر   شما نگردانیدیم  را قبله  المقدس یعنی: بیت«بداريمگردد،معلومخودبرميعقيده

پیرو را از   گردانیم، مؤمن برمی  کعبه  سوی  را به  آن  چون تا  شما را بیازماییم  که  این  برای

خداكهكار،جزبركسانيهرچنداين».  امر باز شناسیم  ینیت، درع مرتد کافر و منافق

  است  دشواری  قبله، موضوع  تحویل  یعنی: قضیه «آيدميگرانكرده،سختهدايتشان

شده،   تو گشاده  تصدیق  به  هایشان سینه  که  حق  راه  به  بر راهیافتگان جز  آن  به  ایمان  که
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خدا»آید  می گران  سخت ايمانو هرگز راوند   سوی  یعنی: نماز شما را به «شما

 «.گرداندنميضايع»  المقدس بیت

  مرگشان  تا هنگام  شد که  نازل  مسلمانانی  درباره  آیه  است: این  آمده  نزول  سبب  در بیان

  که دهد می  اطمینان  مسلمانان  به  تعالی  خواندند، لکا حق نماز می  المقدس بیت  بر قبله

  شمارا ضایع  که: )ایمان  جمله  قولی: مراد از این  . به است  پکیرفته  نمازهایشان

در   نیفگندنشان و  تغییر قبله  در هنگام  بر ایمانشان  مؤمنان  گرداند(، پایدارساختن نمی

تردید و   دیگر، راه و تردید مشربان  شکاکان  چون  است، که  باره  و تردید در این  شک

نسبتكهراستيبه»نکنند   ر را دنبالتحی  «استومهربانرئوفمردمبهخداوند

است، اما   وناخوشی  زیان  بردن بسیار دارد، رأفت: از بین  رأفتی  که  است  رئوف: کسی

 . خیر و نیکی  رساندن شود و هم ضرر می  دفع  شامل  زیرا هم  تر است عام  رحمت

و  او  میان  را دیدند که  از اسیران  زنی صخدا  رسول  که  ستا  آمده  شریف  در حدیث

  ازاسیران  کودکی  و هرگاه  گشت می  اسیران  او در میان  بود، پس  افتاده  جدایی  کودکش

را   تاکودکش  گشت چسباند و بازمی می  اش سینه  و به  گرفته آغوش  او را به  یافت را می

. در  گکاشت  دهانش خود را به  پستان  گرفته  آغوشش  به  ماو را یافت، محک  بیابد و چون

  را در آتش  فرزندش  زن این  کنید که آیا فکر می»فرمودند:  صخدا  رسول  هنگام  این

هلل! ا  گفتند: خیر یا رسول «تا او را نیفگند؟  قادر است  که  خواهد افگند در حالی

  به  نسبت  زن  خود از این  بندگان  به  خداوند متعال  خدا سوگند که  به»فرمودند: 

 «. مهربانتر است  فرزندش
 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ  ھھ 

ھ ے ے    ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ 

 ۅ  ۉ ۉ ې

نيكآسمان»  سوی  به  نگریستن «دررويتماگردانيدن» و   شوق  به  که «بينيمميرا

 وجهک(: . )تقلب نگری می  آسمان  سوی به  گاه غییر قبله، گاهت  فرمان  انتظار فرود آمدن

گردانيمميايقبلهسويتورابهروياينك».  آسمان  سوی  تو را به  نگریستن  گاه گاه
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  هستی  مشتاق  آن  سوی  و به  داری می  را دوست  آن یعنی: «خشنودهستيازآنكه

  مسجدالحرام  وسوی  سمت  به  یعنی: در نمازت «آوررويمسجدالحرامسويبهپس»

دور   که  بر شخصی  که  این  باشد به  ای شد تا اشاره  نامیده  آور. کعبه، مسجدالحرام روی

زیرا   کعبه  عین  سوی  به  است، نه واجب  کعبه  و سمت  جهت  به  است، روآوردن  از کعبه

و»باشد  می  دور است، متعکر و مشکل از آن  که  شخصی  برای  کعبه  عین  به  آوردن روی

  یعنی: به «آنسويخودرابهروي»بودید  که  از زمین  یعنی: در هرجایی «هرجابوديد

درحقيقت»  مسجدالحرام  سوی تغییر  «ايندانندكهمينيككتاباهلبگردانيدو

  فرمان  و به «پروردگارشانازجانباستحقي»  کعبه  سوی  به  المقدس  از بیت  قبله

آنچه»  است  گرفته  انجام خدا از   ها و ترویج شبهه  با برانگیختن «كنندميوخدا

  اهل  خواهد کرد. آگاهی  مجازات  در برابر آن را  آنان  زودی  و به «نيستغافل»ها  فتنه

را   موضوع  بود، یا این  آنان  به  ایشانانبی  ابالغ  ؛ یا ازجهت مسلمانان  از تغییر قبله  کتاب

 اند. خودیافته  آسمانی  در کتب

درآغاز  صخدا   رسول»فرمود:   که  است  شده  روایت از براء  و مسلم  در بخاری

  المقدس بیت  سوی  به  ماه  یا هفده  شانزده  الهی  فرمان  مدینه، به  به  هجرت

  سبب  باشد و بدین  شان قبله  کعبه  بودند که  نآ  گزاردند، اما بسیار مشتاق نمازمی

  به صحضرت  آن  که  نمازی  ؛ اولین شویم شد. یادآور می  نازل  تغییر قبله فرمان

نماز را   این صباپیامبر  که  از آنان  خواندند، نماز عصر بود، و مردی  کعبه سوی

  نمازگزارانی ساجد دیگر براز م  آمد و در یکی  بود، از مسجد بیرون  خوانده  درجماعت

  با رسول  که خدا به  دهم می  گفت: شهادت  بودند، پس  رکوع  درحال  که  گکشت

نماز بودند،   درحال  که همچنان آنها  هنگام  . در این ام نماز گزارده  کعبه  سوی  به ص وی

  با بودند و آنمسجد ق  نمازگزاران اینان»گوید:  کثیر می ابن«. چرخیدند  کعبه  سوی  به

بر   در حالی  تغییر قبله  حکم»گوید:  می  از مفسران  نقل  او به هم«. نماز؛ نماز بامداد بود

  بودند و ماجرای  از نماز ظهر را خوانده  دو رکعت  ایشان  شد که  نازل صخدا  رسول

  د، بدیندا  رخ  سلمه دیگران، در مسجد بنی به  و خبر دادن  از نمازگزاران  یکی  آمدن

  روایت  به  شریف  در حدیث«. شد  نامیده  مسجد قبلتین  نام مسجد به  ، این جهت
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  مسجدالحرام  اهل  کعبه، قبله»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  عباس ابن

  در مشرقها و مغربهای  از امتم  زمین  اهل  قبله ، و حرم حرم  اهل  قبله  است، مسجدالحرام

  دلیل  سه  کعبه  سوی  به  آوردن  در روی ص اکرم رسول  اند: اشتیاق  گفته  سرانمف«.  آن

 داشت: 

 بود.  ابراهیم  پدرشان  کعبه، قبله -1

 آن،  سوی  به  قبله  داشتند، با تحویل  کعبه  به  که  ای روحی  لحاظ تعلق  به  اعراب -2

 کردند. پیدا می  آوردن ایمان  برای  بیشتری  انگیزه

نماید، لکا  می ما پیروی  کند، اما از قبله می  گفتند: محمد با ما مخالفت می  یهودیان -0

 برود.  از میان  یهود هم  طعنه  این  زمینه  داشتند که  دوست صخدا  رسول

قبله،   به  آوردن روی  که  نظر دارند بر این  اند: فقها اتفاق  گفته  قبله  احکام  علما دربیان

سوار بر   یا اضطراب، یا در نماز نافله  خوف  نماز است، مگر در حالت  شرط صحت

  که  است  جهتی  خوف، همان  در حالت  یا هواپیما ( زیرا قبله  )حیوان، کشتی  مرکب

  مرکب  که  است  جهتی  نیز همان  مرکب  برباالی  باشد و قبله  وجود داشته  در آن  امنیت

و   هاست افق  همه  قبله  که: کعبه  نظر دارند بر این  علما اتفاق  آورد. همچنین  روی  آن  به

بر   آن  عین  به  آوردن کند، روی می  را مشاهده  حضور دارد و آن  در کعبه  که  نمازگزاری

دورند،   از کعبه  که  که: نمازگزارانی  دارند بر این  اجماع  ایشان  . همچنین است  فرض  وی

 آورند.  روی  آن  تو سم  جهت  باید به

 

ې ې ې ى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئۈئ ۈئ ېئ  ېئ 

ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب 

 ىب

ازقبلهكتاباهلبرايايآيهواگرهرگونه» یعنی:  «كنندنميتوپيرويبياوري،

گردند،  بازنمی  حق  گکارد و به تأثیر نمی  در آنان  ای و معجزه  و حجت  برهان هیچ

  را به  از حق  پیروی  شود زیرا آنان  ارائه  آنان  به  هم  و حجت  برهان  گونه هرچندهمه

است،   نموده  روی  بر آنان  ای اند یا شبهه داشته  دلیلی  اند که نکرده  ترك  آن سبب
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 ! و ندارد.آری  نداشته  دیگری  انگیزه  آنان، جز تمرد و عناد هیچ  از سوی  حق  ترك بلکه

باشد،   قرارداشته وحالی  وضع  در چنین  هر کس  نیستند، پس  برحق  دانند که می  نیک  نآنا

بر   تصریح «نيستيآنانپيروقبله»نیز  «وتو»برد  نمی  نفعی  و برهان  از معجزه  گمان بی

  مجدد رسول  ازبازگشت  امیدشان  و قطع  کتاب  اهل  طمع  منظور دفع  امر، به  این

  که  جهت  بدان «ديگرنيستنديكپيروقبلهوخودآنان»  است  سابق  قبله  هب صاخد

  طلوعگاه  سوی  به  آورند و نصاری می  روی  المقدس بیت  سوی  یهود در نماز خود به

  یعنی: از قبله «آناناست،ازهوسهايبرتوآمدهكهازعلميواگرپس»خورشید 

شد زیرا بعد از صدور امر   تلقی  وهوسشان  آنان، هوی  هقبل «كنيپيروي»  آنان

  ماندنشان گردید، لکا باقی  نیز الزم  بر آنان  حکم از این  کعبه، پیروی  سوی  به  آوردن روی

و اگر تو از   نیست  و هوس  از هوی  جز پیروی  غیر از کعبه، چیزدیگری  دیگری  بر قبله

آن»  کنی پیروی  آنان  و هوسهای  هوی ستمكارانصورتدر   این «.بودخواهياز

  ایشان  از امت  است، اما مراد از آن، برخی ص اکرم  رسول هرچند متوجه  خطاب

 صخدا  رسول  که  این  معصومند. دلیل  و گناه  از ستم صخدا  باشند زیرارسول می
  است  حقیقت  ود اینو نیز وج  قبله  شأن  ساختن اند، بزرگ قرار گرفته  خطاب مورد این

 باشند.  آن  مخاطب  ایشان  که  است  طبیعی  شود، پس می  نازل  بر ایشان  قرآن که

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پپ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
شناسند،مي» را  و نبوتش صیعنی: محمد «ايم،اورادادهكتابآنانبهكهكساني»

را پدر و   انسان  به  نسبت  شناخت  بیشترین و «شناسندراميفرزندانشانكهگونههمان

  است  آنان  زیر نظر ورعایت  تا بزرگسالی  کوچکی  دارند زیرا فرزند از همان  مادر وی

گروهي» مسلما ديدهو آنان، دانستهاز پنهانحقو   دانشمندان  آنان«دارندميرا

  که  گروهی  آن  دارند، نه آشنایی ص نپیامبر آخرالزما  اوصاف  به  کتابند که  اهل  گمراه

 . و یارانش  سالم  بنهلل عبدا  اند؛ چون آورده  ایمان
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 ٺ ٿ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

جانبحق» توستاز از   که  است  چیزی  همان  یعنی: حق «پروردگار

پس»اند  تو خبر داده  به  کتاب  اهل  که  آنچه  است، نه شده  نازل  پروردگارت سوی

  را از شک صپیامبرش  سبحان  خدای  که  لکا هنگامی «نباشگزازترديدكنندگانهر

 و دودلی  شک  پرهیز از این  به  کند، دیگران می  نهی  و غیرآن  وتردید در امر قبله

 ایشانند.  اما مراد از آن، امت  است صاکرم  رسول  متوجه  سزاوارترند. یا خطاب 

 

ڃ ڃڃ  چ چ چ چ  ڇ ڇ  ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڇ 
براي» رويكهاستجهتيهركسيو بهاو را یعنی:  «گرداندميآنسويخود

 امت  است: ای  . یا مراد این است  ای قبله -  باطل  یا به  حق  به -  هر دینی  اهل برای

یاغرب،   آورید؛ از شرق می  روی  بدان  که  است  ای از شما قبله  هریک  ! برایصمحمد

درپس» کند پیدا می  مختلف، اختالف  اماکن  به  نسبت  زیرا قبله  یا شمال  یا جنوب

شما امر   به خداوند  که  آنچه  سوی  یعنی: به «گيريدديگرپيشيبريكنيككارهاي

  هرچیزی  سوی به  و رو آوردن  مسجدالحرام  سوی  به  بشتابید؛ از روآوردن  است  نموده

بشتابید   آن  وقت  اول نماز در  ادای  سوی  شمار آید و به خیر به  تواند از مصادیق می  که

روز   و مجازات  مکافات  برای «آوردشماراگردميباشيد،خداوندهمگيهرجاكه»

برخوردار   و سیاقی  نظم  را از چنان  مختلف  نماز شما در جهتهای  که قیامت، چنان

چيزخدابرهمهدرحقيقت»  است  واحدی  جهت  سوی  آنها به همه گویا  گردانید که

  .در روز قیامت  ، بر گردآوردنتان از جمله «تواناست

 

ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک  ک ک گ 

گ گ 
مسجدالحرام:  «بگردانمسجدالحرامسويخودرابهآمدي،رويوازهرجابيرون»

( هزار متر، 24جدید از ) در توسعه  آن  دارد و مساحت  احاطه  عبهک  به  که  است  مسجدی
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«  مسجدالحرام«  نام  شود که می . خاطرنشان است  یافته  گسترش  ( هزار متر مربع183)  به

البته«است  بار آمده پانزده  کریم  در قرآن جانباستحق»  فرمان «اينو از و

توست آنپروردگار از خداوند غافلميچهو شما را در برابر   پس «نيستكنيد،

 .دهد جزا می  اعمالتان
 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ  ڻ ۀ 

ۀ ہ  ہ ہ ہ  ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  

 ڭ ڭ 

روي» یا دریا  ؛ در خشکی بودی  در سفرها، یعنی: هر جا که «آمديوازهرجابيرون»

  شأن  به  و عنایت  منظور اهتمام  تکرار امر، به «انبگردمسجدالحرامسمتخودرابه

  در مدینه ، ! در سایر نقاط زمین مسلمین  جماعتهای  ای«بوديدوهرجاكه»  است  قبله

بهرويهاي»،  و در سایر مساجد بجز مسجدالحرام  منوره   یعنی: به «آنسويخودرا

رابرشماتامردم»مقدور نبود   کعبه  عین  ویس  به  اگر رو آوردن «بگردانيد»  کعبه  سمت

  باشند زیرا یهودیان  نداشته  ای و بهانه  شما حجت  علیه  یعنی: تا یهودیان«نباشدحجتي

در   که  است  و نزدیک کند می  و همراهی  ما با ما موافقت  در قبله صگفتند: محمد می

و   مخاصمه  محاججه، یعنی معنای  ت: بهنماید. حج  و همراهی  ما نیز با ما موافقت  دین

از   کرد؛ چرا که  حکم  فساد آن به  نامید و سپس  را حجت  آن . خداوند است  مجادله

  عربند که  مشرکان  و آنان «غيرازستمگرانشان»فرمود:   جهت  بود، بدین  سرزده  ظالمی

خود   در دین صمحمد خواهند ورزید وخواهند گفت: همانا  بر شما احتجاج  زودی  به

و   تریم یافته  ما از او راه  که  دلیل  این  بازنگردانید، مگر به  ما روی  قبله  ، و به متحیر گشته

 . ما نیز برخواهدگشت  دین  به  زودی به ما بر گشت،  قبله  به  که  چنان

  را به  مبرشپیا خداوند  چون  کتابند که  ، اهل مراد از ستمگران»گوید:  می  اما قتاده

. و  گشت  مشتاق  قومش و دین  پدری  خانه  سوی  مرد به  برگرداند، گفتند: این  کعبه  سوی

پس،از»«. شود نمی  یامنافقی، شنیده  یا یهودی  پرست جز از بت  که  از سخنانی  غیر این

جدالها، ناروا و  ها و طعنه  نترسید زیرا این  آنان ها و ایرادهای یعنی: از طعنه «نترسيدآنان
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  هستم  سزاوار آن  زیرا من «بترسيدوازمن»رساند  نمی شما زیانی  و به  است  حاصل بی

و   یعنی: قبله «گردانمخودرابرشماكاملوتانعمت» باشید  پروا داشته  از من  که

خود را بر   تتا نعم  شما شناساندم  خاطر به  این  را به  خویش سوی  به  نمودن روی  جهت

شود  می  آن  زیرا موجب  است  نعمت  قبله، اتمام  سوی  به  ! هدایت آری . گردانم  شما تمام

  دیگران  که  حقی  سوی  به «شويدوتاهدايت»گردد   و کامل  شما مستقل  تا شریعت

 . امتهاست  ترینو بر  ترین امت، شریف  این  که  است  دلیل  همین اند. به رفته  بیراهه به  از آن
 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   

 ۉ ۉ ې ې ې ې ى

بهازخودتانپيامبريكههمچنان»؛  داشتیم  را برشما ارزانی  قبله  ! نعمت آری ميانرا

فرستاديم   اند: معنای گفته . بعضی است  رسالت  قبله، همانند نعمت  یعنی: نعمت «شما

  پیامبری  که (، چنان152 مرا یاد کنید )آیه  باشد، یعنی: پس و تأخیر می  بنا بر تقدیم  کالم

خواندوشماراپاكميمارابرشماآياتكه»؛  شما فرستادم  میان را به  از خودتان

  ها به نفسها، وشمارا از تاریکی  و پلیدی  جاهلیت  ، اعمال پست  از اخالق «گرداندمي

به»برد  نور می  سوی كتابو حكمتشما   رسول  حکمت: سنت «آموزدميو

آنچه»  است ص اکرم نميو بهرا ميدانستيد، در عصر   زیرا مسلمانان «آموزدشما

، ص حضرت آن  پیامبری  یمن  و به  رسالت  برکت  به  بودند، پس  و جاهل  نادان  جاهلیت

علما را پیدا   وسجایای  اولیا و اخالق  و حال  آمده  بیرون  و نادانی  جهل  حالت  از آن

 گشتند.  مردم  ترین و پاکدل  و داناترین کردند

 

 ى  ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ 

  شمارا به  تا یاد کنم  طاعت  یعنی: یاد کنید مرا به «مرايادكنيدتاشمارايادكنمپس»

 یاد  درحالی مرا  که  کسی»اند:  گفته  آن  در معنای  از سلف  . بعضی و مغفرت  پاداش

  در حدیث«.  خود یادکنم  مغفرت  او را به  که  سزاوار است  است، بر من  مطیع  کند که می

مرا نزد خود یاد   هرکه ! فرزند آدم  فرمود: ای  عزوجل  خدای»است:   آمده  قدسی  شریف
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یاد کند، او را در   مرا در محضرجماعتی  و هرکه  کنم نیز او را نزد خود یاد می  نماید، من

شكرگزاريد»«.  کنم یاد می  بهتر از آن  ور جماعتیحض مرا   احسان  شکر: شناخت «و

  پوشیدن  معنای  کفر: در اینجا به «نكنيدومراكفران»  است  از آن  گفتن و سخن  منعم

 را بر  اثر نعمتش  دارد که  خداونددوست»است:   آمده  شریف  . در حدیث است  نعمت

 «.بخشد، ببیند می  او نعمتی  به  که  از خلقش  کسی
 

 ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

از   زیرا بنده پردازد می« صبر«  بیان  شد، به  فارغ« شکر«  موضوع  از بیان  تعالی  حق  چون

شکرگزار باشد، یا در بال و   باید بر آن  که  است  ؛ یا در نعمتی نیست  خالی  دو حال

 کند.صبر   باید بر آن  که  است  مصیبتی

ياريمؤمناناي» نماز و صبر از محنتها   و دفع  اوامرم  دادن  بر انجام «بجوييد!

 است:   نوع  آید. صبر بر سه می  شما پیش  برای  که  ودشواریهایی

 . و گناهان  محرمات  صبر بر ترك -1

مقصود  دارد زیرا  از اولی  بیشتری  ثواب  و عبادات، که  طاعات  دادن صبر بر انجام -2

 . است  همان  اصلی

 . و نامالیمات  صبر بر مصایب -0

 رساند. می  مطلوبشان  را به  و آنان «استزيراخداباصابران»

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  

به» راهكهآنانو كشتهدر كهميخدا نگوييد اند،زنده»  بلکه «اندمردهشوند،

 چیزی  حیات  ارواحشان، از این  اجساد شهدا بعد از قبض  دهمشاه  در هنگام «شماولي

پندارید،  می  را مرده  و ایشان  را معتبر قرار داده  رو ظاهر حال  از این  هم «دانيدنمي» 

 دارند.  برزخی  حیات  نیستند، بلکه  امر مرده  در واقع  ایشان  که درحالی

 شد.  بدر نازل  غزوه  شهدای  درباره  یمهکر که: آیه  است  آمده  نزول  سبب  در بیان
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 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ  ڤ  ڤ 

به» را شما قطعا ترسچيزيو گرسنگي»  یا غیرآن  دشمن  آسیب  چون «از «و

  آنچه  سبب ، و نیز به و غیر آن  طبیعی  بالیای  سبب  به «دراموالوكاهش»  وقحطی

 «درجانهاوكاهش»  است  گردانیده  فرض  و مانند آن  کاتاز ز  بر اموالتان خداوند که

  سبب  یا به ، آفات  رسیدن  سبب به «وكمبودمحصوالت»در جهاد   شدن و کشته  با مرگ

در بالها صبر   که «راصابرانبدهومژده»  کنیم می  و امتحان «آزماييممي»  فرزندان  مرگ

 کنند. می  پیشه  و شکیبایی

 فرماید: پرداخته، می  صابران  این  معرفی  به  خداوند بزرگ  اهگ آن

 

 ڦ ڦ    ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ 

از   انسان  که  است  ای و سختی  مصیبت: نکبت «رسدآنانبهمصيبتيچونكهكساني»

آنگويند:ماازمي» باشد  آمد کوچک پیش  آن  شود، هرچند که و رنجور می  آزرده  آن

بهخداييم بازميسويو   و پناه  رسیدگان کلمات، ملجأ مصیبت  . این«گرديماو

رستاخیز و   به  واعتراف  الهی  عبودیت  اقرار به  معنای  زیرا جامع  است  شدگان امتحان

  )شوهرم( از پیش  ابوسلمه روزی»گوید:  عنها میهلل ا رضی  سلمه باشد. ام حشر و نشر می

شدم،   شادمان  بدان  که  شنیدم سخنی صخدا  آمد و گفت: از رسول صخدا  رسول

او برسد،   به  مصیبتی  که  نیست ای بنده  هیچ»فرمودند:   شریف  حدیث  در این  ایشان

: بار منها خريا    ل  خلفأو  مصييت   يف  جرينأ  اللهم -  ڄ   ڄ ڄ  ڃ    ڃ   بگوید:   گاه آن

  که  بده، مگر این  را عوض  بهتر از آن  من و برای  داده  اداشپ  خدایا! مرا در مصیبتم

گوید:  می  سلمه ام«. کند می  را جایگزین  از آن بهتر  و برایش  داده  او پاداش  به خداوند

راجعون(   و انا الیه  او درگکشت، )انا هلل  و چون  سپردم خاطر را از او به  حدیث  این  پس

بار خدایا! مرا در  منها: خريا    ل  خلفأو  مصييت   يف  جرينأ  اللهم»دم: دعا کر  و چنین  گفته

با خود گفتم: بهتر از   ، سپس« بده  را عوض  بهتر از آن  من  و برای  داده پاداش  مصیبتم

  رسول گکشت،  ام عده  چون  بود که  از کجا پیدا خواهد شد؟! همان  من  برای  ابوسلمه

ورودخواستند،   اجازه -  بودم  پوستی  پیرایش  مشغول  که  الیدر ح -  از من صخدا
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  نشستند ومرا برای ص حضرت  ورود دادم، آن  اذن  ایشان  و به  را شستم  دستهایم

هلل! ا  شدند، گفتم: یا رسول  فارغ  خویش  از سخن  نمودند، و چون  خواستگاری  خودشان

  سخت  غیرتی  که  هستم زنی  من  باشم، لیکن  هنداشت  شما رغبت  به  که  ام کاره  چه  من

  عکاب  آن  سبب  مرا به خداوند ببینید که  چیزی  از من  که  دارم  بیم  دارم، لکا از آن

عیالوار نیز   که  است، دیگر این  گکشته  ازمن  و سالی  سن  که  هستم  زنی  ؛ من کند، جزاین

  و همچشمی  چشم«  و رشک  از غیرت  که  آنچه اما»فرمودند:  صخدا  . رسول هستم

  . و این را از تو دور خواهد ساخت  آن  عزوجل  خدای زودی  به  بردی، پس  نام« باهووها

  از عیالواری  . و اما آنچه امر مانند تو هستم  در این  هم  من باالست،  گفتی، سنت  که

گوید:  می  سلمه ام«. هستند  من  لتو عیا«  تکفل  افراد تحت«  عیال که  گفتی، بدان  خویش

  بود که  کردند و چنین  ازدواج  با من  و ایشان  را پکیرفتم صخدا  رسول خواسته  سپس

 - ص  خویش  گرامی  رسول  یعنی -  بهتر از ابوسلمه  جانشینی  برایم  عزوجل خدای

 «.کرد  راعنایت
 

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ
 «پروردگارشانازسوياستصلواتي»صابر   رسیدگان مصیبت  یعنی: بر آن «برآنان»

رحمتي»  نیکوست  و ستایش  آمرزش  معنای صلوات: در اینجا به   یعنی: بر ایشان «و

واينانند»  ازرحمتی  پس  است  و رحمتی  از رأفتی  پس  است  رأفتی  درپی پی  صورت به

 . خداوندمتعال  دیو خشنو  و صواب  حق  سوی  به «انديافتهراهكه

 

ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ  ڳڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں
 خداوند مناسک  های یعنی: از نشانه «استازشعايرالهيصفاومروهدرحقيقت»

  ( متر فاصله423آنها)  میان  اند که مکه  معروف  از کوههای  دو کوه  نام  . صفا و مروه است

  که  است  عبادتی  اماکن اند. مراد از شعایر:  شده  زیبا پوشانده  با سقفی  وناکن و هم  است

  ؛ شامل اماکن  این  است، که قرارداده  مردم  برای  هایی نشانه  عنوان آنها را به خداوند
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  ذبح  صفا و مروه( و منحر )محل  بین سعی  )محل  عرفات، منی، مشعرالحرام، مسعی

بهخانهحجكسيچونسپ»شود.  قربانی( می را   ادای  یعنی: برای «جاآوردخدا

دوراآنميانكهنيستگناهيبگزارد،براوياعمره»کند   کعبه  قصد خانه  فریضه

  میان  شتابان  آنها، یا حرکت  پیمودن تکرار  معنای  به  در صفا و مروه  طواف «كندطواف

؛  شرع  و در اصطالح  است  زیارت  معنی به  ه: در لغت. عمر است  و عمره  آنها در حج

اند،   حج  عبادات  همچون  که  عباداتی  انجام  برای  الحرام از بیت  است  مخصوصی  زیارت

  ، وقت عمره  ، همچنین نیست  و منی  و مزدلفه  درعرفه  در آنها وقوفی  که  فرق  با این

  میان  سعی  شود که می  باشد. خاطرنشان می  سال  یاما تمام  آن  وقت  بلکه  نداشته  معینی

رود. جمهور فقها  شمار می به  و عمره  حج  از مناسک  علماعبادتی  اجماع  به  صفا و مروه

و   است  رکن  صفا و مروه  میان  برآنند که: سعی  آن  حکم  )مالک، شافعی،احمد( در بیان

ها  دهد. اما حنفی  انجام  جدیدی  حج  آینده  ر سالنشد، باید د  آن  انجام  به  موفق هر کس

 شود. می  جبران  گوسفندی  با ذبح  رکن، پس  نه  است  واجب  سعی  برآنند که

  چنین  آیه  گفت: از این  وی  به  عروه  که  است  شده  عنها روایتهلل ا رضی  از عایشه

  ! عایشه نیست گناهی  نکرد، بروی  سعی  صفا و مروه  میان  اگر کسی  که  کنم استنباط می

  موافق  ! اگر آیه عزیزم خواهرزاده  ای  ای نکرده  درستی  برداشت  گفت: از آیه  در پاسخش

  به« بهما)ال(يطوفنأعليهفالجناح»بود:  می  چنین  آن  تو بود، باید عبارت  تأویل  این

  که ، درحالی« نیست  نکند، گناهی طواف دو  آن  میان  که  کس  بر آن». یعنی:  نفی  صیغه

  از اسالم، برای  انصار قبل  که  است  این آیه  نزول  است، ثانیا سبب  اثبات  صیغه  به  عبارت

بست، از  می  احرام  آن  برای  بستند و هر کس می پرستیدند، احرام را می  آن  که  منات  بت

  عزوجل  خدای  خاطر بود که  کرد، بدین می  و گناه  حرج احساس  صفا و مروه  به  طواف

را   صفا و مروه  میان  سعی  حکم صخدا  ، رسول بعد از آن  کرد، سپس  را نازل  آیه  این

آنها   میان  طواف  کسی  که  کردند؛ لکا مجاز نیست  را اعالم  آن  ومشروعیت  ساخته  روشن

نکند،   سعی  صفا و مروه  میان  را که  کسی  و عمره  حج کند. همانا خداوند را ترك

  و رسول  است  خوانده  خویش  عبادت  های گرداند زیرا آنها را از نشانه نمی کامل

 «.بجا آورید  سعی  گردانیده، پس  را بر شما فرض  آن صخدا
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  از صفا ومروه  مالک  بن است: انس  کرده  روایت  آن  نزول  سبب  نیز در بیان  بخاری

از   صفا ومروه  بین  سعی  که  باور بودیم  ما بر این»قرار گرفت، فرمود:   مورد سؤال

  رافروگکاشتیم، سپس  آن  در میان  آمد، سعی  اسالم  لکا چون  است  جاهلیت  کارهای

انجامبرفريضه،كارنيكيافزونوهركس»«. فرمود  را نازل  آیه  این  خداوند متعال

  انجام  در سایر عبادات  خیری بجا آورد، یا اعمال  بار، سعی تبر هف  یعنی: افزون «دهد

  به -باشد   هرچند اندك -را   نیک عمل  آن  و پاداش «وداناستخداوندقدردان»دهد 

 دهد. بسیار می

 

ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 

 ڭ ڭ  ڭ

کتمان:  «كنندميايم،كتمانهكردنازلراكهورهنمودهاييروشنآياتكهكساني»

  کتمان . این است  آن  آشکار ساختن  برای  نیاز و انگیزه  در عین  چیزی  آشکار نکردن

  رسالت نصاری  است، احبار یهود و راهبان  آمده  نزول  سبب  در بیان  که چنان  کنندگان

کند،   ا پنهانر  حق  که  دیگر هم  هر کس  کردند و جز آنان می  را پنهان صمحمد

برايآنكهبعدازآن»کنند؛  می  را کتمان  ! حق شود. آری می  خطاب  این  مشمول را

كتابمردم   کتابهای تمام  شامل  که  است  جنس  کتاب: اسم «ايمساختهروشندر

 آنها از  طردکردن و  وی: دورساختن  لعنت «كندميرالعنتخداآنان»شود  می  آسمانی

لعنت»  است  خویش  رحمت  «كنندميلعنتشان»  ومؤمنان  یعنی: فرشتگان «كنندگانو

نیز   جنیان  کند، که می  را نفرین  بفرستد، آنان  تواند لعنت می  که  اند: هر کس گفته  بعضی

 گیرند. قرار می  آنان  در زمره

  گاه شود، آن می برپاساخته  قیامت کافر در روز»کند:  می  نقل  و قتاده  کثیر از ابوالعالیه ابن

«. کنند می  او را لعنت  مردم همه  ... و سرانجام فرشتگان  کند، سپس می  خداوند او را لعنت

تصور کرد.   ای اندازه  آن  برای  توان نمی که  است  قدر سخت آیه، آن  تهدید و هشدار این

: نار  من  بلجام  مةالقيا  يوم  جلمأ  فكتمه  علم  عن  سئل  من»است:   آمده  شریف  در حدیث

  کند، خداوند او را در روز قیامت  را کتمان  قرار گیرد وآن  مورد سؤال  از علمی  هر کس
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  علم  قصد کتمان  به  برآنند که: اگر عالم  اسالم  علمای «.زند می  لگام  از آتش  ای با دهنه

بر   احکام  نباشد، بیان  این  ر قصد ویشود، اما اگ را نگوید، گنهکار می  احکام  خویش

اگر   دارند، ولی  آگاهی  حکم  از آن  باشد دیگران  مطمئن  که  شرط آن نیست، به  الزم  وی

 از علما  . بعضی است  واجب  بر وی  آن  ؛ تبلیغ قرار گرفت  مورد سؤال  ای ازمسئله  کسی

کند،  می داللت  دیگران  به  ر برابر تعلیمد  گرفتن جواز مزد  بر عدم  کریمه  آیه  برآنند که

 اند. داده  فتوی  دینی  علوم  مزد در برابر تعلیم  متأخر بر جواز گرفتن  علمای  لیکن

 

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

و»  الهی آیات  از کتمان «كردندتوبهكهمگركساني»هستند؛   لعنت  شایسته  ! آنان آری

و»بودند   فاسد ساخته  را که  کردند آنچه  اصالح  که  یعنی: آنان «بازآمدندصالحبه

  مردم  نموده، به  بیان  در کتبش خداوند  را که  را، لکا آنچه  حقیقت «آشكاركردند

ومن»نیستند   لعنت سزاوار  گروه  بنابراین، این «بخشودخواهمبرآنانپس»گفتند 

 آورند. می  روی  و فروتنی  زاری  حالت  به  سویم  به  که  بر آنان «پذيرمهربانمتوبه

 

 ې ې ې  ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ 

 «بادبرآنانخداوفرشتگانكفرمردند،لعنتكافرشدندودرحالكهكساني»اما: 

  لشزیرا حا  جایز نیست  بر کافر معینی  گفتن  اند: لعن  گفته  آیه  این  به  علما با استدالل

 در  یاخیر. ولی  است  بر کفر مرده عاآیا قط  باشد که نمی  معلوم  درگکشتش  در هنگام

  علما هیچ  معین، میان  فردی  تعیین  بدون  و کلی  طور عام  کفار به  تجویز لعن

  . اما لعن نیز اجماعا جایز است  طور عام  به  گنهکاران  لعن  که . چنان نیست خالفی

را   شرابخواری»گوید:  می  که  روایتی  دلیل  جایز نیست، به  اتفاق ، به نگنهکار معی یک

اثنا  آوردند، در این صخدا  چندبار مکرر نزد رسول  گساری می  عمل  ارتکاب  جرم به

  نوشد! امارسول می  کند، چقدر زیاد شراب  گفتند: خدا او را لعنت  از حاضران  برخی

در   شریف  حدیث این«. نباشید  یاور شیطان  لمانتانبرادر مس  فرمودند: علیه صخدا

، زجر  بر کفرشان  کفار، جزایی  لعن  که  . باید دانست است شده روایت  و مسلم  بخاری

  . البته است  کفرشان  وزشتی  قباحت  ساختن کفر و آشکار  آن  سبب  به  برایشان  و توبیخی
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  فحاشی  شود زیرا این  گفته  بر اولعنت  کسی  رودرروی  که  دور است به  اسالم  از ادب

 . است

  فرستادن . اما در دنیا؛ است  در روز قیامت  لعنت  باد. این  بر آنان «مردمتمامولعنت»

 . اعلمهلل و ا -  نیست  ساخته  مردم  از همه  بر آنان  لعنت
 

 ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ  ی 

جاودانه» یعنی: در دوزخ، یا در لعنت «درآن»ند؛ کفر مرد  در حال  که  ! کافرانی آری

نهمي فراگیر،  لعنت  در این  پس «يابندميمهلتشودونهميكاستهعذابشانمانند،

 ماندگارند.  جاودانه

 

 ی ی   یجئ حئ   مئ    ىئ    يئ  جب حب  خب  

  در ذات «كهاستيگانهخدايي»  شماست  از سوی  سزاوار عبادت  که «شماوخداي»

نيستخدايي»ندارد   نظیر و همتایی  خویش  و صفات او رحمانجز رحيمو و

  آن  کتمان و  واجب  آن  بیان  که  چیزی  اولین  دارد که  اشاره  حقیقت  این  به  آیه  این «است

  آمده  مسلم  روایت  به  شریف  باشد. در حدیث توحید می  ؛ همانا موضوع است  حرام

هر  : جلنةا  ال اهلل، دخلإ  لهإ ال  آخر كالمه  كان  من»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است

 «.شود می  باشد، وارد بهشتهلل االا  الاله  سخنش  آخرین  که  کس
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

... (  است یگانه  شما خدایی  : )و خدای گوید؛ آیه می  آیات  این  نزول  سبب  عطاء در بیان

  گفتند: چگونه در مکه  کفار قریش  شد، پس  نازل صخدا  بر رسول  در مدینه [120]

آفرينشهرآينه» شد:  نازل  بود که  است؟ همان  خدا بسنده  را یک  مردم  همه در

  آنها، اختالف  آمدن  هم  دنبال یعنی: به «وروزشبآمدنهمودرپيآسمانهاوزمين
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و   و در اسباب  و فزونی  افگندن، گرما وسرما، کمی  و تاریکی  افشاندن  آنها در روشنی

  است  مخلوقات  مصلحت  و رعایت  بالغه  از حکمتهای  و آکنده  مشحون  اینها که  نتایج

  کردن با فراهم «رسانندسودميمردمبهندباآنچهدردرياروانكههاييكشتي»در  «و»

  در میان  سنگینشان  و بارهای  تجارتی  کاالهای و انتقال  مردم  سیر و سفر دریایی  امکان

 زمينوباآنفروفرستادهخداوندازآسمانكهآبي» در «و»  زمین  مختلف  های قاره

  از کلیه «كردهراپراكندهايجنبندههرگونهدرآنوگردانيدهزندهازمردنشراپس

  شده  اطالق  حیواناتی  بر آن«  دابه«  خزند. کلمه می  در زمین  که  هایی ها و خزنده جنبنده

گردانيدنهمچنان»گیرند.  قرار می  مورداستفاده  و باربری  در سواری  که  «بادهادر

بسیار سرد و   و بارورکننده، بادهای  عقیم  دهایبا  صورت  آنها به  یعنی: فرستادن

و باد   و مالیم  آورنده، باد نرم آلود، باد خوشگوار و پیروزی  وتف  کننده، باد گرم هالك

  جنوب  جهتهای  به  آن  فرستادن  معنای  باد؛ به  قولی: گردانیدن  . به کوبنده ودرهم  توفانی

  به  که ، بادی«صبا»وزد، باد  می  مشرق  جهت  به  که  . بادی است  و مغرب  و مشرق  وشمال

وزد،  می  چهارگانه  دو باد از بادهای  میان  که  و باد کج« دبور»وزد، باد  می  مغرب  جهت

یعنی:  «استمسخرشدهوزمينآسمانميانكهودرابري»شود  می  نامیده« نکباء»باد 

اند:  گفته  رود. بعضی بخواهد می او  و هر جا که  است  شده  رام  خداوند متعال  فرمان  به

  گاه و تکیه  ستون  بدون  و زمین  آسمان  میان  آن  و آرمیدن  ثبوت  معنای  تسخیر آن، به

نشانه»آور و عظیم:  شگفت های پدیده  ! در این . آری است  آشکاری وجودهاييواقعا

زیرا هر اندیشمند  «انديشندميكهقوميبراي» خداوند  بر وجود و یگانگی «دارد

  از این  چیزی  آوردن  کفار، قادر به  ادعایی  ازخدایان  یک هیچ  داند که می  و عاقلی

  عمیق  گونه نظر و به امعان  ها به پدیده  از این  یکی  فقط به  هر کس  ها نیستند، پس پدیده

  آنها کمک  ابعاد عظمت  شناخت  رایب  و تجربه  علم  بیندیشد و ازابزارهای  و دقیق

  سبحان  آنها خدای  و آفریننده  صانع  باور خواهد کرد که  قطع و  طور حتم بگیرد، به

 . است
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چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ    ڎڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 

 ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  

خداوند قدیر   انتهای بی  یو چیرگ  نشانگر سلطه  و مفید که  روشن  دالیل  اما با وجود این

مردمبرخي»است، باز هم:   و حکیم كهاز قايلبرايهمتايانيهستند خداوند

  برگزیده  همانندهایی  سبحان  خدای  برای  باطل  یعنی: از بتها و دیگر معبودان «شوندمي

همچون»گیرند  می  پرستش  و آنها را به را آنها دوستو نی: یع «دارندميخدا

را  خداوند  مشرکان که دارند. یا چنان می  را دوست  خداوند منان  مؤمنان  که همچنان

ايمانكهكسانيولي» دارند می  را نیز دوست  خویش  باطل  دارند؛ معبودان  دوست

دوستآورده   باطل  کفار معبودان که  یعنی: بیشتر از انچه «دارندترمياند،خداوندرا

بر   روی  عزوجل  از خدای  حالی  در هیچ  دارند زیرا مؤمنان می  دوست را  خویش

  خدای  مادی، به  اسباب ها و انقطاع سختی  هنگام  کفار فقط به  که  گردانند، در حالی نمی

  خدای  آنها همچون  داشتن بتها ودوست  با برگزیدن «كهكساني»آورند  می  روی  سبحان

كنند،رامشاهدهعذابكههنگاميدانستنداند،اگرميمودهنستم»سبحان، بر خود 

و   الهی  الیزال  ! اگر نیروی آری «كيفراستوخداوندسختخداستنيروازآنتمام

  عکاب  نمودن را از دفع  خدایانشان  درماندگی و عجز و  او در روز قیامت  ناگهانی  گرفتن

  این  گزیدند. یا معنی برنمی  دوستی  را به  باطل  بودانمع  دیدند؛ هرگز این از خود، می

در   . که ای را دیده  کار بزرگی عا، قط ببینی  را در عکاب  اگر توستمگران !محمد  : ای است

 . شرط مضمر است  جواب ، هردو صورت
 

 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ   

پيروانپيشوايانكهگاهآن» کفر و رؤسا   عنی: پیشوایانی «جويندبيزارياز

  اند، در روزقیامت نموده  را در کفر پیروی  آنان  که  خویش  از پیروان  باطل  وسردمداران

پیشوایان،  و هم  پیروان  یعنی: هم «كنندرامشاهدهوعذاب»جویند  می  و بیزاری  تبری

  عکاب  مشاهده هنگام  هجستن، ب  تبری  اند: این گفته  کنند. بعضی می  را مشاهده  عکاب

  روز آخرت  ومحاسبه  عکاب  دیدن  هنگام  جستن، به  تبری  دیگر: این  قولی  . به دنیاست
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ميانشان»  است بريدهو   در دنیا آنها را به  که یعنی: روابط و عالیقی «گرددپيوندها

 شود. می  گسسته و...، از هم  خویشاوندی  رابطه  داد؛ چون دیگر پیوند می یک

 

ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ ڭ    ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ 

 ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  

آنانكهگونهتاهمان»دنیا   سوی  به «بودمابازگشتيبرايگويند:كاشميوپيروان»

بيزاري نيزازآنانازما ما   دادیم می انجام  شایسته  و عمل «جستيمميتبريجستند،

خداونداين» كارهايشانگونه، آنانكه-را آنانبه-حسرتهاستمايهبر

خود  دهد و این می  نشان  آنان  را به  فاسدشان  عملهای  یعنی: خداوند بزرگ «نماياندمي

  آن  انجام به  مکلف  را که  ای و شایسته  نیک  اعمال  شود. همچنان می  حسرتشان  مایه

  و افسوسشان  حسرت  نیز مایه  نمایاند و این می  آنان  اند، به کرده  را ترك  آن  اند ولی بوده

آنها   اثر را بر زیان  بدترین  اعمالشان  نمایاند که می  آنان  به خداوند ! شود. آری می

  ارمغان  به  برایشان  دیگری و بدبختی، چیز  جز حسرت  اعمال  زیرا این  است  داشته

کفار   ماندن  جاودانه  گویای تعبیر،  این «نيستندآمدنينبيرووازآتش»  است  نیاورده

 . است  در دوزخ
 

 ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ   ۈئ ېئ  ېئ ېئ 

  این بیان  به  کرد؛ اکنون  را بیان  توحید خویش  خداوند بزرگ، حقیقت  که  بعد از آن

!ازآنچهمردماي»اشد: ب می  مخلوقاتش  تمام  دهنده فقط او روزی  پردازد که می  حقیقت

زمين حاللدر پاكيزهاست، بخوريدو و   وگواراست  حالل  را که  یعنی: آنچه «را

را   آن خداوند که  است  است، بخورید. حالل: چیزی  نکرده  بر شما حرام خداوند

  : آن طیب  و حالل  گردانیده را ممنوع  آن خداوند  که  است  ، حرام: چیزی کرده  مباح

  نداشته  تعلق  آن  به  ازدیگران  حقی  و هیچ  نبوده  و گناهی  شبهه  هیچ  در آن  که  است

و او بر شما   نکرده  را تحریم  آن خدا  شرع  که  در آنچه «شيطانوازگامهاي»باشد. 

چراكهپيروي»  وی  های گرداند و از سایر خواسته می  حرام دشمننكنيد آشكاراو
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صادر   از انسان  خشم  در حال که  سوگند یا نکری»گوید:  می  عباس ابن «استشم

سوگند   آن، کفاره  کرد و کفاره را نقض  باید آن  است، پس  شیطان  شود؛ از خطوات

  شیر و نمکی مسعود  بنهلل نزدعبدا  که  است  شده  روایت  همچنین«.  )یمین( است

  کناره  جمع  از آن  اثنا مردی  کرد، در این آن  خوردن  به  وعبا جمع، شر  آوردند و او همراه

.  خواهم نمی  مرد گفت: من  بدهید! اما آن  هم  رفیقتان  فرمود: به مسعود  . ابن گرفت

؟ گفت: بر  خوری چرا نمی  ! پرسید: پس ؟ گفت: نه داری پرسید: آیاروزه مسعود  ابن

است، بخور و   شیطان  از خطوات  . فرمود: این ورمهرگز شیر نخ  که ام ساخته  خود حرام

  این»است:   آمده  عباس  ابن  روایت  به  شریف  . در حدیث بده  کفاره  سوگندت  برای

و گفت:   برخاست  وقاص ابی سعدبن  هنگام  شد، دراین  تالوت صخدا  نزدرسول  آیه

فرمودند:  ص  حضرت  گرداند. آن  الدعوه مرا مستجاب  از خدا بخواهید کههلل! ا یا رسول

  جان  که  ذاتی . سوگند به شوی می  الدعوه گردان، مستجاب  را پاك  سعد! خوراکت  ای

افگند،  می  را درشکمش  حرامی  لقمه  که  آن  سبب  به  انسان  محمد در ید اوست، دعای

  و ربا رشد یافته  ازحرام  بدنش  گوشت  که  ای بنده  شود. و آن نمی  روز پکیرفته  چهل

 «. سزاوارتر است  وی  به  دوزخ  باشد، آتش

و «  خزاعه»، « ثقیف«  قبایل  درباره  آیه  اند: این گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

 بودند.  کرده  را بر خودحرام  از چهارپایان  خاصی  انواع  گوشت  شد که  نازل«  مدلج بنی»

 

 جئ حئ مئ   ىئ يئ  ىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی 

به»  یعنی: شیطان «او» فقط را فرمانبديشما فحشاء فحشاء: ازحد  «دهدميو

شمارا»  شیطان «و»  اند: فحشاء، زنا است گفته  . بعضی است  و قباحت  در زشتی  گکشتن

آن كهميبر بهنميآنچهدارد نسبتدانيد   حیوانات تحریم  چون «دهيدخداوند

آید و نظایر اینها   می « مائده«  ( سوره130)  آنها در آیه  بیان  که«  و و صیله  سائبهبحیره، »

  چیزهایی  همه  اند. پس قرارداده  و شریعت  خود دین  را برای  آن  باطل  اهل  که  از اموری

 است،  نیامده  شرعی  آنها نصی  برتحریم  که -  زمین  موجود در روی  و اموال  از اعیان -
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  آنها اقامه  بر حرمت  شرعی  دلیلی  که  گاه تاآن  است  بودن  در آنها حالل  و اساس  اصل

 شود.

 

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ
چون» آنچهگفته»کفار   به  یعنی «آنانبهو از نازلشود: از  «استكردهخدا

بلكهگويند:نهكنيد؛ميپيروي»ها  پاکیزگی  ساختن  اللو ح  پرستی یگانه  به  دادن فرمان

آنپدرانكهازچيزي بر را پيروييافتهخود نياكانشانكنيمميايم، هرچند آيا .

هستند؟   درخور پیروی  باز هم «اندرفتهنميصوابراهوبهكردهنميرادركچيزي

 توسط  چیزهایی  آن، تحریم  نمونه  اند و یک دهبو  آشکاری  در گمراهی  پدرانشان آخر

  ازعقلی  پدران  و رسم  آیا اگر راه  است، پس  نکرده  را حرام  آن خداوند  که  آنهاست

  باشد، باز هم بهره بی  آسمانی  خرد و هدایت  از سرچشمه  صریح، یعنی  و نقلی  صحیح

 کرد؟  پیروی  از آنان  باید کورکورانه

تقلید درعقاید جایز   که  دارند بر این  اجماع  اسالم  از آیات، امت  آن  و امثال  آیه  بنابراین

.  است  فرض  آن به  توحید و یقین  عقیده  عاقل(، آموختن  )بالغ  و بر هر مکلف  نیست

  سخن  ، پکیرفتن« اتباع» . اما حجت  بدون  سخنی  از: قبول  است  تقلید: نزد علما عبارت

باید گفت: بر هر   در احکام . اما در مورد تقلید است  آن  دلیل  عد از شناختب  دیگری

از   که  است  آنهااستنباط کند، فرض  را از اصول  تواند احکام نمی  که  ای عامی  شخص

 کند.  پیروی  بپرسد و از فتوایشان  علم  اهل

 

 ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ 

مثل» كهحيوانيكهاستكسيمثل»  آنان  یعنی: صفت« نكافراو صدارا جز

  حضرت کفار، یعنی  دعوتگر و اندرزدهنده  آیه  در این «زندميشنود،بانگنميوندايي

  زند، اما آن می خود را بانگ  یا گوسفندان  شتران  اند که شده  تشبیه  چوپانی  ، بهصمحمد

  را نشنیده  چیز دیگری فهم، و غیرقابل  مبهم  ، جز صدا و نداییو خرد  عقل بی  چهارپایان



143 

  اینان، همانند داستان  داستان»گوید: می  عباس  کنند. ابن نمی  دعوتگر را درك  و ندای

فهمند، اما  را نمی  بگویی، سخنت آنها سخنی  اگر به  و گوسفند است، که  گاو و االغ

کنی،   نهی  امر یا از شری  خیری  او را به است، اگر  نشنوند. کافر نیز چنی را می  صدایت

«. شنود را می  صدایت  کند، ولی نمی  درك  گویی می را که  بدهی، آنچه  اندرزی  وی  یا به

گنگ» و هستندكر نابينا را  حق  به  گفتن و سخن  و دیدن  شنیدن  توانایی  پس «و

شود،  می  گفته  آنان  به  که  توانند در آنچه مییعنی: ن «انديشندرونميوازاين»ندارند 

 بیندیشند.

 

 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ 

  زمین  و برکات  از خیرات  برداری بهره  را به  مردم  تمام  خداوند متعال  که  بعد از آن

  به  گرداندزیرا ایشان می  زیر مخصوص  خطاب  را به  در اینجا مؤمنان  ارشاد فرمود، اینک

كهايپاكيزهايد!ازنعمتهايآوردهايمانكهكسانياي»سزاوارترند:   الهی  کالم  فهم

نگردانید و از   ، حرام ایم  نکرده  ما حرام  را که  و آنچه «ايم،بخوريدشماكردهروزي

رهیز گردانند، پ می  خود حرام  از پیش  و غیر آنان  جاهلیت  اهل  که  غکاهایی  خوردن

پرستید،  او را می یعنی: اگر تنها «پرستيدوخداراشكركنيداگرتنهااورامي»نکنید 

نعمتها   پروا نکنید وشکرگزار این  غیرخدایی  ها بخورید و از تحریمهای از پاکیزگی

 شما.  روح  ؛ غکای و شکرنعمت  شماست  جسم  ها؛ غکای پاکیزگی  باشید زیرا خوردن

 

گ گ گ گ  ڳ ڳڳ ڳ ڱ   ڱ    ڱ ڱ  ں ڑ ڑ  ک ک ک ک 

 ں ڻ   ڻڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ

گردانید و  است، مباح  و پاکیزه  حالل  را که  از آنچه  برداری خداوند متعال، بهره  چون

  کند زیراحرامها نسبت می  آنها بیان  حرامها را برای  بسیار بود، اینک  هم  حالل  چیزهای

  بیان  اینک  نمایدکه منحصر می  ا را بر چیزهاییحرامه  هستند، پس  ها اندك حالل  به

ميته»شود:  می تنها حرامخداوند شما بر )مردار(،   میته: خودمرده «استكردهرا

در «  میته»باشد. مراد از  جداشده  شرعی  ذبح  بدون  آن  از بدن  روح  که  است  حیوانی



144 

 -)آبزیان(   بحری  حیوانات  تمام  دندریا زیراخور  نه  است  مردار خشکی  اینجا، حیوان

ها بجز ماهی، دیگر  . اما حنفی در نزدجمهور فقها جایز است -آنها   و مرده  از زنده  اعم

بر   است  کرده  حرام «و». 1دانند می  آنها را حرام  و خوردن  کرده را استثنا  آبزی  حیوانات

بعد   حیوان  عروق در  مانده باقی  ونخ  است، نه  ریخته  حرام: خون  خون «راخون»شما 

  پخت، زردی می  عنها گوشتهلل ا رضی  عایشه  چون  که  است  شده  . روایت آن از ذبح

  رسول شد، اما می  نمایان  یا قابلمه  دیگ  سطح  آن، به  عروق  موجود در داخل خون

 «و»دادند.  نمی خود راه  به  تردیدی  هیچ  آن  خوردند و در خوردن را می  آن صخدا

  حرام «و»  است  حرام خوك  بدن  و تمام «راخوكگوشت»بر شما   است  کرده  حرام

  آن، چون  ذبح  هنگام  به «شدهبردهغيرخدابرآننامراكهآنچه»بر شما   است  کرده

  بتان  ایبر  چون  زیرا مشرکان  صداست  و غیر آنها. اهالل: بلندکردن  و عزی  الت  نام

بلند   کردند، مثال با صدای می آنها بلند  ذکر نام  را به  خویش  کردند، صدای می  ذبح

نامیدند، هرچند «  مهل»را   ای کننده رو هر ذبح  ! از این عزی  نام  ! به الت  نام  گفتند: به می

كسي»بلند نکند   نامی  بردن  را به  خویش  صدای   از این  چیزی  خوردن  به «امااگر

  خوراکی  و فقدان  گرسنگی  دلیل به «ناچارشود»خود   منظور حفظ جان  به  محرمات

كهدرصورتي«  دیگران  از سوی  اجبار و اکراه  سبب  نماید، یا به  تغکیه  بدان  که  حاللی

  ای گریز و چاره  آن  و از خوردن  یعنی: بیشتر ازحد نیاز نخورده «نباشدوعاديباغي

او   به  اضطرار و ناچاری  در حال زیرا خداوند «نيستبراوگناهي»باشد   نداشته  هم

  کسی«  باغی»کند. مراد از  نمی  مؤاخکه  دهد و او را بدان را می  ازمحرمات  خوردن  اجازه

  این  که  است  کسی«  عادی»خورد و مراد از  می  بیشتر از مقدار نیاز از محرمات  که  است

حقيقت»دارد   ای از آنها گریز و چاره  خورد که می  را در حالی  رماتمح در

خورد  می  حرام  از چیزهای  ناچاری  درحال  را که  کسی  گناه  است «خداآمرزنده

 . است  گردانیده  ضرورت، حالل  در هنگام  را بر وی  او زیرا حرام  به «استومهربان»

 عبارتنداز:اسالمهادرشريعتازخوردنييحقيقآيه،محرماتبنابراين

                                                 
 تفصیل این احکام را در کتب فقه بجویید. 1
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 ()مردار  خود مرده  گوشت -1

 . حیوانات  ریخته  خون -2

 . خوك  گوشت -0

 شود. برده  بر آن  عزوجل  غیر خدای  نام  آن  ذبح  هنگام  به  که  ای شده  ذبح  حیوان -2

  شده بیان  در شریعت  را که غیر آنها  ؛ حرمت فوق  چهارگانه  در انواع  حصر تحریم  البته

  دیگری  ومحرمات«  مائده«  ( از سوره0)  در آیه  شده  بیان  کند بنابراین، محرمات نمی  نفی

  تفسیر شریف  آنها نیزدر این  بیان  که -اند  کرده  آنها را بیان  حرمت صخدا  رسول  که

 شوند. می  اضافه  فوق  چهارگانه  حرامهای  به -خواهد آمد 

 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ 

 ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې 

كتابآنچهكهكساني» از خداوند پنهاننازلرا بدانميكرده، و بهايدارند

و تغییر   ساختن دربرابر پنهان  دنیا که  فانی  و بهره  زیرا متاع «آورندميدستبهناچيزي

 ناچیز و اندك  شک  شود، بدون  شود، هرچند بسیار پنداشته می  گرفته خدا  شرع  دادن

آنان»  است  شده  قربانی  که  است  دنیا و آخرت  آن، سعادت  حقیقی  زیرا عوض  است 

  پنهان  در قبال  که  ناچیزی  بهای  یعنی: آن «برندفرونميخويشدردرونجزآتش

  و سبب  گردانیده  مسلم  را بر آنان  آخرت  کابدارند، ع می  دریافت  الهی  آیات  کردن

آنانوخداوندروزقيامت»شود  می  دوزخ  به  ورودشان   دلیل به «گويدنميسخنبا

با   خداوند متعال» گوید: می  . طبری از آنان  و ناخشنودی  بر آنان  وی  خشم  فرود آمدن

ندارند، با   دوست  که  هرچند درآنچه گوید، نمی  دارند، سخن  دوست  که  در آنچه  آنان

  کند که نمی  را اصالح  پلیدشان  یعنی: اعمال «داردنميوپاكشان»«. گوید می  سخن  آنان

 . است  دوزخ  همانا آتش  که «دردناكاستعذابيآنانوبراي»شوند  پاك  از گناه

ەئ  وئ وئ ﴿  و آیه  آیه  ینگوید: ا می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

از   آنان  شد زیرا رؤسا وعلمای  یهود نازل  ، هر دو درباره« عمران  آل«  سوره ﴾...ۇئ ۇئ 

  از میانشان  پیامبرآخرالزمان  دادند که می  آنها وعده  و به  گرفته  هدایایی  خویش  سفلگان
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شدند، آنها از   ختهبرانگی  از غیر آنان صخدا  رسول  چون  شود. پس می  بر انگیخته

پیامبر   حقیقی  صفات و لکا  شده  بیمناك  خویش  های و أخاذی  ریاست  زوال

  عوام  و به  را برساخته  دیگری  کردند و اوصاف  را کتمان  در تورات ص آخرالزمان

  محمد هیچ  با اوصاف  که ، هاست همین  پیامبر آخرالزمان  اوصاف  گفتند: اینک  خویش

را  خدا  شرع  گیرد که را نیز دربرمی  دیگری  هر کس  کریمه  ندارد! اما آیه  شباهتی

  عاجل  منفعت  در ازای  را که  هرکسی  بگیرد، همچنین  رشوه  و دربرابر آن  ساخته  پنهان

  حق  و کتمان خدا  از دین  چیزی  تغییردادن  ، به زودگکری و  زایل  و یا مصلحت

 گردد.  راضی

 

 ەئ ەئ وئوئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ى ى  ائ ائ

كهكسانيهمانآنان» بهگمراهيهستند عذابهدايتبهايرا بهو ازايرا

برچهپس»  ( گکشت12)  در آیه  جمله  تفسیر نظیر این «خريدندآمرزش شكيبايند

  مؤمن  بندگان  انداختن  شگفت  به  و مراد از آن  است  ما: مفید تعجب !«دوزخآتش

را   آتش عکاب  استحقاق  و علل  پروایی، اسباب بی  آنا با کمال  است، چرا که  آنان  زحالا

 شکیبا گشتند.  جهنم  آتش  کار خود بر مجازات  با این  کار گرفتند، گویی  به

 

 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  يئ  

ازآن»  آنان  برای دیگر  و پیامدهای  جهنم  آتش  ذکر شد از مجازات  که  چیزی «اين»

  و راستی صدق  یعنی: به «حقرابهخداوندكتابكه»  است  آن  سبب  یعنی: به «است

وپرهیز از   بر علما واجب  آن  بیان  پس «استكردهنازل»  حق  برپا ساختن  و برای

  آن  بیان  به  یازین گیرند، یا قرار می  مورد سؤال  از آن  است، لکا هرگاه  ضروری  آن  کتمان

آنكهوكساني»کنند   را اعالم  آن  ای مالحظه  هیچ آید، باید بی می  پیش اختالفدر

یا مراد  -یهودیانند  که -  دیگر آن  برخی  و کتمان  از آن  برخی  به  با ایمان «اندورزيده

  های تند؛ افسانهگف  وبرخی  سحر است  کتاب  گفتند؛ این  از آنان  برخی  مشرکانند که
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دورو»  و کشمکش  و ستیزه  یعنی: مخالفت«  در شقاق«  همگی  است، اینان  پیشینیان

 «.قراردارند»  و حقیقت  از حق «درازي
 

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  

 چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

  درباره شد که  نازل  در رد بر یهود و نصاری  کریمه  است: آیه  آمده  نزول  سبب  اندر بی

  عزوجل خدای  کردند، پس می  را مطرح  و ایراد بسیاری  و طعن  گفته  سخن  تغییر قبله

  و کار نیکی  ذاتا مقصود نیست  و مغرب  مشرق  سوی  به  نمودن  که: روی  ساخت  روشن

  و دارای  بزرگ  برجمالتی  کریمه، مشتمل  آیه  این»گوید:  کثیر می . ابنشود نمی  شمرده

 .« و استواراست  خالص  ای و عقیده  و عمیق  ژرف  قواعدی

بهرويكهنيستآننيكوكاري» را مغربمشرقسويخود یعنی: )و

یعنی:  «بياوردنخداايمابهكسيكهاستآننيكيبگردانيد،بلكه( مختلف جهات

 هر خیر؛  جامع  که  است  ای : کلمهرّبیاورد. بِ  ایمان خدا  به  که  است  کسی  نیکی نیکی،

  ایمان  اصول  را به  آن  کریمه  آیه  و این  است  نیک  و اخالق  شایسته  از ایمان، اعمال  اعم

 . است  تفسیر کرده  صالح  اعمال  و اصول

بازپسين»  بیاورد به  ایمان  که  تاس  آن  نیز نیکی «و» فرشتگانروز فرشتگان:  «و

  آنان  باشند، سرشت می  متعددی  مأموریتها و وظایف  دارای  هستند که  نورانی  موجوداتی

  دستور یابند، انجام را که  کنند و هر آنچه نمی  است، اورا عصیان  تعالی  حق  بر طاعت

 .دهند می

کتاب،  مراد از کتاب: جنس «كتاب»  بیاورد به  ایمان  که  است  آن  نیکی  همچنین «و»

 . است  آسمانی  کتابهای  تمام  یعنی
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مالپيامبران»  بیاورد به  ایمان  که  است  آن  نیکی  همچنین «و» وجودو با را خود

  مال  دادن «بدهد»خود   و خویشاوندان  نزدیکان  یعنی «القربيذويبهآنداشتندوست

 .رحم صله  و هم  است  صدقه  هم -فقیر باشند   چنانچه -  و خویشاوندان  نزدیکان  به

  فقرای از  فقیر بدهد زیرا آنان «يتيمان»  خود را به  مال  که  است  آن  نیکی  همچنین «و»

 د.وکار را ندارن  کسب  توان  سزاوارترند، چراکه  صدقه  دادن  به  یتیم غیر

خود   معیشت  تأمین  را برای  چیزی  بدهد که «مساكين»  خود را به  مال  همچنین «و»

 د.نگرن می  مردم  دستهای  اند و به  نشسته  یابند، پس نمی

  از مال  بدهد که  نیازمندی  یعنی: مسافران «ماندگاندرراه»  خود را به  مال  همچنین «و»

 .وجود ندارد  آن  ردنحاضر ک  امکان  و برایشان  جدا مانده  خویش

  ودرخواست  گدایی  ناچار به  بدهد که  متکدیانی  یعنی: به «سائالن»  خود را به  مال «و»

  سائل  لکا برای ضرورتی،  جز برای  است  حرام  گدایی  که  شوند. باید دانست می  کردن

  باشد و آن  مملتز  کردن درخواست  ادب  تجاوز نکند و به  تا از حد ضرورت  است  الزم

  در حدیث  که کند. وچنان  کمک  و اصرار درخواست  پافشاری  بدون  که  است  این

و کار   کسب  قادر به و  نیاز است بی  که  شخصی  برای  صدقه  است، گرفتن  آمده  شریف

  شرافتمندانه  باید کاری  شخصی  و چنین  زن  مرد باشد و چه  چه  نیست  باشد، حالل می

 .وجو کند خود جست  برای

بدهد. مراد  «بردگان»  آزادکردن  راه «در»خود را   مال  که  است  آن  نیکی  همچنین «و»

. در  است  اسیران دیگر: مراد آزادکردن قولی  . به آنهاست  و آزادکردن  بردگان  خریدن

برصوحرسالمتيدرحالكهاستآنصدقهبهترين»است:   آمده  شریف  حدیث

 «.بدهيصدقه؛ترسيوازفقرميراداريتوانگريآرزويكهخويشمال

 . آن و شرایط  ارکان  تمام  با رعایت «نمازرابرپادارد»  که  است  آن  نیکی  همچنین «و»

  است  برآن  زکات، دلیل  جداگانه  بیان «.رابدهدزكات»  که  است  آن  نیکی  همچنین «و»

  در حدیث  که چنان . فرض  زکات  نه  است  نافله  در باال، صدقه  یاد شده  مراد از انفاق  که

 «. بجز زکات  است  حقی  در مال عا: قطةالزكا  ىسو حقا    املال  يف  نإ»است:   آمده  شریف
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عهدخودعهدبستند،به»  یا مردم با خدا «چونكه»اند  «آنان»  نیکان  همچنین «و»

  این  چنانچه  نباشد، پس  اوامر دینی  با مردم، خالف  عهدشان  که  شرط این  به «دارندوفا

و   شکنی و پیمان  خیانت که  است  . روشن نیست  واجب  آن  بود، وفا به  عهد در معصیتی

  منافق  نشانه»است:   آمده  شریف  درحدیث  که است، چنان  نفاق  های از نشانه  وعده  خلف

  نماید و چون  کند، خالف  وعده  گوید و چون پردازد، دروغ  سخن  ؛ چون ز استچی  سه

 «.کند شود، خیانت  سپرده  وی  به  امانت

یعنی: در  «وزيان»فقر   یعنی: شدت «درسختيكه»اند  «آنان»  نیکان  همچنین «و»

به»  عزیزان  یا فقدان  مزمن  بیماری صابرندهنگامو ؛  است  ایمان صفصبر: ن «جنگ،

کند. در  می  داللت  الهی قضا و قدر  به  مؤمن  انسان  زیرا صبر و شکیبایی، بر رضای

 باشد. می  کبیره گناه  از هفت  جنگ، یکی  فرار از میدان  که  است  آمده  شریف  حدیث

كهكسانياينان» هم»  خویش  ایمان  در ادعای «اندگفتهراستاند  «نندمتقيااينانو

 . است  با پرهیز از گناهان خداوند  از خشم  داری تقوی: خود نگه

  متضمن  زیرا در کل  است  احکام  از امهات  بزرگی  کریمه، آیه  آیه  اند: این علما گفته

 باشد. می  و اخالقی  عقیدتی  قاعده  شانزده

 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ  گ گ گ ڳ  ڳڳ ڳ ڱ ڱ 

ہ ہھ ھ ھ  ھ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ

 ے ے ۓ ۓ ڭ 

در رد و   آیه  روایتی، این  است: بنا به  آمده  کریمه، دو روایت  آیه  این  نزول  سبب  در بیان

،  کرده  عمل  ستمگری  شیوه  به  شد که  نازل  جاهلیت  در دوران  عملکرد مردم  محکومیت

  و قدرتمند، به  قوی  قوم از یک  ای بودند؛ مثال اگر برده  از حد متجاوز و پیرو شیطان

  قدرتمند، مغرورانه  قبیله  شد، آن می  کشته  فرودست  قومی  به  منسوب  ای برده  وسیله

شد،  می  کشته  از آنان  ! و اگر زنی برسانیم قتل  به  را در برابر آن  گفتند: ما باید آزادی می

  را در مقابل  فرادست  آنان  گونه  ! همین بکشیم را در برابر آن  گفتند: باید مردی می
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را   از فرودستان  فرد اشرافی، چند تن  یک  کشتند، اما در برابرقتل نمی  فرودست

 کشتند. می

و   مسلمان از آنها  یکی  شد که  نازل  از اعراب  دو طایفه  در باره  آیه  دیگر: این  روایتی  به

را از   آزادی  واشخاص  و بردگان  ، زنان دو طایفه  بود، آن  پیمان هم  با مسلمانان  دیگری

را صادر نمودند   حکمی  درمیانشان صخدا  رسول  بودند، پس  رسانده  قتل  دیگر به یک

 شد.  نازل  ایشان  در تأیید حکم  کریمه  و آیه

قصاصمؤمناناي» كشتگان، مورد در شما بر شده! یعنی: اگر  «استمقرر

در  -طور همانند   به  آن  تجاوز کشت، کشتن  و از رویعمد   را به  مسلمانی کسی

اند. قصاص:  مقتول  حق، اولیای  و صاحب  است  فرض -  حق  صاحب  مطالبه هنگام

برابرند،   باهم  اسالم  در میزان  زیرا مسلمانان  قاتل  همانند با عمل  عملی یعنی

زشت،   و بعضی زیبا باشند  وضیع، بعضی  باشند و بعضی  شریف  هرچندبعضی

آزاددربرابرآزادو»  زن  مرد باشند و بعضی  فقیر، بعضی  ثروتمند باشند و بعضی بعضی

بردهبرده   شخص  در برابر قتل  آزاد و برده  شخص  یعنی: آزاد در برابر قتل «دربرابر

-شود  نمی  قصاص  برده  آزاد با قتل  آید که برمی  قید چنین  شود. از این می  قصاص برده

 آزاد دربرابر برده  که  است  برآن :ابوحنیفه  اما امام -نظرند   جمهور فقها بر این  که

خواهدآمد. از   تفسیر آن  که«  مائده«  سوره( 25)  آیه  بودن عام  دلیل  شود، به می  قصاص 

: گوید نیز می  بخاری . امام است  شده  نقل  رأی  نیز همین مسعود و ابن  علی  حضرت

  اش برده  هر کس»شریف:   حدیث این  دلیل  شود، به می  کشته  خویش  برده  با کشتن  مولی

او را   و هر کس  بریم را می  اش را برید، بینی  اش بینی  و هر کس  کشیم را کشت، او را می

 «. کنیم می  )جنسی( کرد، او را عقیم  عقیم

  حدیث آنها این  شود. دلیل نمی  قصاص کافر  با کشتن  مسلمان  جمهور فقها برآنند که

و»«. شود نمی کشته  دربرابر کافری  مسلمانی»فرمودند:   که  است صخدا   رسول  شریف

  طریق ، نیز به را کشت مردی  . اگر زنی شود، اگر او را کشت می  قصاص «دربرابرزنزن

  این  دلیل  شود، به می را کشت، نیز قصاص  زنی  شود و اگر مردی می  قصاص  اولی

«. شود می  کشته  همانا مرد دربرابرزن»فرمودند:   که صخدا  رسول  شریف  حدیث
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  یک  که  است  این -  حنبل از احمدبن  روایت  جز در یک -  اربعه  ائمه  مکهب  همچنین

ازاوچيزيشدبهگذشتكهكسيپس»شوند.  می  قصاص  تن  یک  با کشتن  گروه

  بر وی  جنایت  که  )کسی  علیه مجنی  از سوی  ، یا جانی یعنی: اگر قاتل «برادرشخون

  بود، از انجام  کرده  که  جرحی یا  مقتول، دربرابر قتل  ولی  گرفته(، یا از سوی  انجام

گرفته(، یا   بر او انجام  جنایت  که )کسی  علیه  مجنی  گرفت، به مورد عفو قرار  قصاص

  : برادرش( عاطفه گیرد. قید )اخیه می )ارش( تعلق  جراحت  یا دیه  قتل  هوی، دی  ولی

!  گسالند. آری را نمی  ایمانی  قتل، اخوت  رساند که: عمل را می  پیام  و این  برانگیز است

 «استنيكوييبهكردنپيرويآنحكمپس»در کاربود   عفو و گکشتی  اگر چنین

  این  باشد، به  توأم  پسندیده  ، باید با رفتاری یا جانی  از قاتل  قح  صاحب  یعنی: مطالبه

  بر قاتل «و»دهد   او مهلت  به  حق  بود، باید صاحب  تنگدست  اگر قاتل  نحو که

و امروز و فرداکردن، یا   تعلل  بدون «خوييخوشبهويبهبهاستخونرسانيدن»

ازورحمتيتخفيف»  عفو و دیه  حکم «حكماين»  زشت سخنانی  کاربردن انکار، یا به

یا   و عفو با عوض  امت، قصاص  بر این یعنی: خداوند «پروردگارشماستسوي

گرفت،   تنگ  بر یهود و نصاری  که گردانید و چنان  را مشروع -هر دو  -  عوض  بدون

  ، عفو بدون ، و بر نصاری هدی  یا عفو بدون  زیرا بر یهود، قصاص  نگرفت  تنگ  بر آنان

 «درگذردازاندازه»یعنی: بعد از عفو  «بعدازآنهركسپس»گردانید  را فرض  دیه

و بعد از   را عفو نموده  را بکشد، یا قاتل  ، قاتل دیه  بعد از گرفتن  که  صورت این  به

دوزخ، یا دردنیا   با آتش  در آخرت «استدردناكاوعذابيبراي»نماید؛   قصاصش آن

 . قتل  با انجام
 

 ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

  قصاص  که  اعتبار این  به «استايزندگانيشمادرقصاص!برايخردمندانواي»

  بیم و از «آوريدتقوارويبهباشدكه»انجامد  دیگر می یک  از قتل  مردم  خودداری  به

  که  قانونی در اسالم، «قصاص»  قانون  است  این ! بپرهیزید. آری  ریزی قصاص، از خون

از  -  دیگری  مجازات و بجز آن، هیچ  نیاز نیست بی  از آن  عصری  در هیچ  بشری  جامعه
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  باز دارد، پس  جنایت  ارتکاب از افراد خونریز را از  تواند بسیاری نمی -  زندان  جمله

  جنایت  و از میزان  کرده  فراهم  جامعه را برایو پایدار   آرام  حیاتی  که  است  قصاص  این

  اگر بکشد، کشته  بداند که  خوبی  به  قاتل  که  کاهد زیرا هنگامی می  بشری  در جامعه  قتل

  دو حیات  که  دارد و در اینجاست برمی  دست  قتل  عمل  شود؛ یقینا از ارتکاب می

 .1 خود قاتل  تحیا  ودیگری  مقتول  حیات  ماند، یکی محفوظ می
 

ٴۇ ۋ  ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ى ىائ ائ 

 ەئ ەئ وئ

فرض» شما رسديكيمرگچونكهاستشدهبر فرا شما  ؛ مرگ  فرارسیدن «از

كهاين» ؛ است  فرض  بر انسان  هنگام  ! در این . آری است  آن  و عالئم  اسباب  فرارسیدن

  چرا که «كندوصيت»گکارد، باید  می  باقی  یعنی: اگر مالی «گذاردبرجاياگرخيري

  مال  را به «خیر»،  از مفسران  . بعضی است  نمانده  باقی  وی  زندگی  برای  دیگر مجالی

 -اند  نیز گفته  ازتابعین  و گروهی  عباس ابن  که چنان -اند، اما ظاهرا  بسیار تفسیر کرده

  اندك  بر مال« خیر«  اسم بسیار زیرا  د و چهباش  کم  است، چه  مال  ، مطلق«خیر»مراد از 

پدروبراي»؟  کسی چه  کند، امابرای  باید وصیت ! شود. آری می  و بسیار هر دو اطالق

  فرزندانش  برای  مالش  بقیه وی،  وصیت  و بعد از اجرای «خودمادروخويشاوندان

 ماند. می  باقی

  میراث  با آیات  نزدیکان  برای  وصیت  شد و سپس  مشروع  اسالم  در اول  حکم  این  البته

  الوصیه»شریف:   حدیث  با این  گردید. همچنین  نساء و غیرآن( منسوخ  )در سوره

جمهور فقها و   رأی وارث،  برای  وصیت  نسخ«.  نیست  وصیتی  وارثی  هیچ  : برای لوارث

غیر   برای  وصیت  حکم . اما است  یاجماع  کثیر، حکمی ابن  قول  به  بلکه  بیشتر مفسران

، صخدا   رسول  و نیزاحادیث  آیه  و بنابر ارشاد همین  است  خود باقی  حال  ، به وارث

  این  باشد، از جمله ونافک می  غیر وارث، مستحب  برای  مال  از ثلث  نمودن  وصیت

  بةمكتو  ال ووصيتهإ  نيليلت يييت   فيه  ء يويص يش  له  ء مسلم امري  ماحق»شریف:   حدیث

                                                 
 قصاص در کتب فقه بیان شده و در اینجا مجال تفصیل بیشتر نیست. تفصیل احکام 1
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دو   کند، نشاید که  وصیت  در آن باید می  که  است  مالی  دارای  مسلمان  اگر شخص : عنده

«. باشد نهاده  در نزدش  شده  نوشته  وی  وصیت  بایستی  که  را بگکراند، مگر این  شب

افراط و   هیچ  و بدون  و پسندیده  عادالنه یعنی «طورمعروفبه»باید   وصیت  همچنان

بیشتر   دهد، یا به  برتری  را بر فقیری  توانگری نباید  کننده  وصیت باشد بنابراین،  تفریطی

  را نیز در صورتی  مال  کل  به  ها وصیت حنفی  ولی کند.  وصیت  سوم( مال )یک  از ثلث

حقياين»د ان  باشد، جایز دانسته  جا نگکاشته ازخود به  بری  میراث  کننده وصیت  که

با   وصیت  حکم  از نسخ  قبل  که  باید دانست  البته «.برپرهيزگاران»  و الزم  واجب «است

  در حق -  گفتیم  که چنان -  بعد از نسخ  بود، ولی  واجب  نمودن  وصیت میراث،  آیات

 . است  حرام  و در مورد وارث  مستحب  غیر وارث
 

 ىئ ی ی  ی  وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ ېئ  ېئىئ ىئ

خودوصی،   تغییردهنده  آن  چه «تغييردهدبعدازشنيدنش»را   وصیت «هركسپس»

برگردنگناهش»باشد   بر وصیت  یا گواه تغييرراآنكهاستكسانيهمانتنها

  تکلیف به  وصیت  زیرا او، با انجام  نیست  بازخواستی  هیچ  کننده و بر وصیت «دهندمي

  فعل  به «داناست» را  کننده  وصیت  سخن «وخداوندشنواست»  است  کرده  ملخود ع

 دهد. جزا می  را در برابر عملشان  آنان  و دیگران، پس  وصی

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

  وعدل  از حق  جنف: گرایش «ترسيدايكنندهوصيتياگناهازاجحافهركسپس»

.  است  وانصاف  عدل  از جاده  در وصیت  عمدی  و اثم: انحراف  خطا و اشتباه  سوی  به

  فرد توانگری  کند، یا برای  ، بیشتر وصیت مال  از ثلث  کننده وصیت  که  است  این  آن  مثال

  کبیره  ، از گناهان وصیت در  اجحاف»است:   آمده  شریف  نماید. در حدیث  وصیت

را   یاگناهی  خود ستم  وصیت در  کننده  وصیت  کرد که  مشاهده  ! هر کس آری«.  است

  میان  را که  و اختالفی  یعنی: آشفتگی «آورداصالحميانشانپس»؛  است  شده  مرتکب

  قسمت  آن  که  گونه آورد، بدین  اصالح  به بود؛  شده  ناروا واقع  وصیت  آن  سبب به  ورثه
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و   بود، ابطال خداوند  با شرع  و مخالف  ورثه از  برخی  زیان  به  را که  وصیت  از متن

نمود،   ابقا و اثبات -  برنده  غیر ارث  نزدیکان  برای  وصیت  چون -بود   حق  را که  آنچه

تغییر   خیر و اصالح، در وصیت  با هدف  که  یعنی: بر شخصی «براو»  صورت  در این

خیر   با هدف  که  بر کسی «استمهربانخداآمرزندهزيرانيستگناهي»کند  ایجاد می

1.آورد وجود می  تغییر به  و اصالح، دروصیت
 

 

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ 

،  نوشیدن ، از خوردن  روزه: خودداری «شدگردانيدهفرض!برشماروزهمؤمناناي»

  است  با نیت  همراه  آفتاب  ا غروببامداد ت  ها از طلوع و دیگر شکننده  جنسی  مقاربت

  که  گونه یعنی: همان «بودشدهازشمابودند،فرضپيشكهبرآنانكهگونههمان»

 -  است ص  پیامبرخاتم عهد  که  اکنون تا هم  آدم  از زمان -  بشری  روزه، بر امتهای

  ملل  تمام  در میان  روزه  که  تاس واقعیت  این  دهنده  ! تاریخ، نشان بود. آری  شده  فرض

  . در تورات ها و هندیان ها، یونانی رومی قدیم،  مصریان  در میان  است، حتی  بوده  مشروع

  اند. این قرار گرفته  مورد ستایش  داران و روزه  روزه -  آن  باوجود تحریف -نیز   کنونی

عصر حاضر،   ، اما یهودیانگرفت  روز، روزه  چهل  موسی  که  است  نیز صحیح  نقل

  را عبادت  و آن  را ستوده  ، روزه کنونی  های همچنین، انجیل گیرند. می  روزه  هفته  یک

  است، سپس«  فصح»از عید   قبل  بزرگ  نصاری، روزه  روزه  مشهورترین شمارند و می

ڤ ڤ  ﴿اد از قولی: مر  را نیز بنیاد نهادند. به  از روزه  دیگری  کلیسا انواع  رؤسای

با  «گراييدتقويبهباشدكه»کتابند.   از شما بودند(، اهل  پیش  که  کسانی) ﴾ڦ

کند  می  تضعیف  را در نهاد انسان  گناهان  ارتکاب  های انگیزه  زیرا روزه  روزه  به  پایبندی

داند و گر می  ارزش دنیا را بی  لکتهای  شکسته  درهم  است  مبدأ معصیت  را که  و شهوت

  : روزهالصرب نصف  الصوم»است:   آمده  شریف  . در حدیث است  آفرین تقوی  همه  این

                                                 
 برای آشنایی با احکام تفصیلی وصیت به کتب فقه رجوع نمایید. 1
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تقويپديدآورندهگوناگونيهايازابعادوجنبهروزههمچنين«.  صبر است  نصف

 ابعادعبارتنداز:اينترينمهماست،كه

  تربیت  از خداوند متعال  و بیم  بر خشیت  را در آشکار و نهان  انسان  روزه، نفس -1

دار  روزه شخص  ناظر و مراقب  دیگری  کس  کند زیرا جز پروردگار بزرگ، هیچ می

 باشد. می  روزه  فواید روحی  از بزرگترین  و این  نیست

است:  آمده  شریف  در حدیث  که کاهد، چنان می  شهوت  و غلیان  روزه، از حدت -2

  گناهان  وارتکاب  شهوات  به  از آلودگی  ای دارنده سپر نگه  هیعنی: روز«  جنه  الصوم»

 . است

 سازد. بیدار می  را در انسان  همنوع  به  و رحمت  شفقت  روزه، احساس -0

  و این  است  و عوام  و فقرا و اشراف  توانگران  میان  برابری  معنای  بخش روزه، تحقق -2

 باشد. می  روزه  از فواید اجتماعی

 دهد. می  عادت  اراده  و مهار نمودن  ریزی و برنامه  نظم  را به  روزه، انسان -5

را از   و بدن  را تقویت  حافظه  و نیروی  را تجدید نموده، سالمتی  جسمی  روزه، بنیه -2

  در این نیز  از آن  و بیش  معنی  این  که رهاند، چنان می  زیانبخش  رسوبها و تخمیرات

 «.شوید بگیرید تا تندرست  صوموا تصحوا: روزه»است:   آمده  شریف  حدیث
 

ڄ ڄڄ ڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ  چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍ 

 ڌ  ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ  ڑک ک ک ک  گگ گ گ  ڳ ڳ

  یعنی: روزهای «شدهچندشمردهروزهايگرفتنروزه»  است  شده  ! برشما فرض آری

جمهور مفسران،   قول  به  معین  ایام  بر شما. این  ریگی آسان  برای -  اندکی  و معین  معلوم

  بعد از هجرت صخدا  رسول کند: می  کثیر نقل . ابن است  رمضان  مبارك  از ماه  عبارت

گرفتند تا  می  گرفتند و روزعاشورا را نیز روزه می  روز را روزه  سه  مدینه، از هر ماه  به

بود و  «ازشمابيمارهركسپس» نمود.  ا فرضر  رمضان  روزه  خداوند متعال  که  آن

را داشت،   آن  و اگر توان  است  عزیمت وی  برای  را نداشت، خوردن  گرفتن روزه  توان

هر  «يا»  است  رخصت  وی  برای  روزه  خوردن ضرر و مشقت، پس  با قبول  همراه  ولی
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باشد»از شما   کس سفر ( 82)  نماز، یعنی  کردن اهکوت  مسافت  اندازه به  سفری «در

  بر وی «استالزمپس»ها  ( کیلومتر در نزد حنفی22کیلومتر در نزد جمهورفقها و )

روزهايآنشمار»  گرفتن  روزه   که  روزهایی  باید آنها را در عوض  که «ديگراز

روزهكهوبركساني»را قضا کند   شده  فوت  های و روزه  گرفته ، روزه است  خورده

  و تحمل  کنند و تاب می  تحمل  دشواری  را به  روزه  که یعنی: بر کسانی «فرساستطاقت

ايفديه»  بر اینان  مزمن، پس  باردار و بیماران  ، زنان کهنسال  پیرمردان  راندارند، چون  آن

  ایام زهر روز ا  خوردن  جای  به «بينواستيكبهدادنازخوراكعبارتكهاست

  را با آن خویش  ، خانواده شخص  باشد که  چیزی  آن  باید از میانه  خوراك  روزه، و این

از غیر   )دومد( از گندم، یاصاعی  صاع  ها، نصف در نزد حنفی  کند. مقدار آن می  اطعام

  که  است  آماده  خورد و یاغکایی می  که  است  هر روزی  برای -خرما یا جو   چون -  آن

  غالب  مد از خوراك  در نزدجمهور، یک  را بنماید. و مقدار آن  مسکین  روزه یک  کفایت

 «دهدانجام»بیشتر «خودخيريدلخواهبهوهركس». 1 است  منطقه  آن  مورداستفاده

  دیگری  مسکین، مسکین  یک  عالوه  بیفزاید، یا به  مقرر در فدیه  خوراك  یعنی: بر اندازه

شمابهتربرايگرفتنواگربدانيدروزهبهتراستاوبرايآنپس»ز غکا بدهد را نی

  با پرداخت  همراه  خوردن بهتر از روزه  گرفتن معکور، روزه گروه  این  یعنی: برای «است

 . است  کفاره

بر او   چنانچه –مسافر   گرفتن روزه  و شافعی( بر آنند که  )مالک، ابوحنیفه  بیشتر ائمه

  برای  که است  احمد بر آن  امام  است، ولی  خوردن بهتر از روزه  برایش -دشوار نبود 

  گرفتن  درپی باشد. و در نزد جمهور، پی می  گرفتن بهتر از روزه  روزه  مسافر خوردن

  فوت  از شخصی  روزه  ادای  شد که  . و اگر چنان واجب  نه  است  مستحب  قضایی  روزه

  الزم  کفاره  بود، درنزد جمهور بر وی  را قضا نکرده  آمد و او آن  دیگری  ضانشد و رم

  دهد. اما امام  را خوراك  نفرمسکین  هر روز، یک  برای  که  است  او این  و کفاره  است

 . نیست  بر وی  ای کفاره  که  است  بر آن  ابوحنیفه

                                                 
 ( گرم است.2451( گرم و در نزد جمهور )0233( گرم است و صاع در نزد حنفی ها )245مد ) 1
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:  ازآیه  بخش  گفت: این  که  است  شده  از مجاهد روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  گرفتن  روزه  توان  شد که  نازل  سایب  بن قیس  موالیم  درباره ﴾...ڇ ڍ ڍ ﴿

  را اطعام  نفر مسکین  هر روز، یک  را خورد و برای  او روزه  آن  و با نزول  را نداشت

 کرد. می

 

ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 

ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭڭ ۇ ۇ ہ ہ ہ  ہھ ھ ھ ھ ے   ے 

ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې 

 ې ې ى 

از   یکباره و  تمامی  قدر به  در شب «قرآندرآنكه»  است  ماهی  همان «رمضانماه»

فرستاده»دنیا   المعمور در آسمان بیت  محفوظ به  لوح   وسپس «استشدهفرو

پیامبر   بر قلب  سال  و سه  بیست  ر مدتد  آیه به  و آیه  سوره به را سوره  آن  جبرئیل

  در شب  آیات این  شد و نزول  نازل  رمضان  در ماه  آن  آیات  کرد. یا: اولین  نازل صاکرم

راهبرومردمكهكتابي»قدر بود    این  که «استآشكارهدايتداليل»  متضمن «را

ازحقجداكننده»  که کتابی «و»باشد  می  آن  محکم  آیات  به  آشکار، مخصوص  دالیل

ازهركسپس»  است از باطل  حق  و معیار جداکننده  یعنی: قرآن، میزان «استباطل

بداردوراروزهبايدآن» مسافر  باشد، نه  مقیم  یعنی: در آن «رادريابدماهشمااين

را  «ديگرازروزهاييتعداد»آن،   شماره  باید به «بيماريادرسفراستكهكسي

در   گرفتن دیگرمسافر بود، روزه  و در بخشی  از ماه، مقیم  بگیرد و اگر در بخشی  روزه

شماخدابراي»دارد   خوردن  رخصت است، اما در سفر،  حتمی  برایش  وی  اقامت  ایام

برايميآساني و دشواريخواهد   ایبر  که  است  جهت  همین به «خواهدنميشما

 . است داده خوردن  و مسافر، رخصت  مریض

  گیری، از مقاصد پروردگارسبحان سخت  و عدم  گیری آسان  یسر؛ یعنی  که  باید دانست

  به  مقصد، همیشه این  به  بخشیدن  تحقق  برای صخدا  و رسول  است  امور دین  در تمام

  شریف  حدیث  دراین  هک چنان کردند، می  نهی  گیری ارشاد و از سخت  گیری آسان



158 

نگیرید و   و سخت بگیرید  آسان وبشروا و التنفروا: یسروا وال تعسروا،»فرمودند: 

 «.نگردانید  دهید و متنفر و پراکنده  بشارت

مي» كهو تكميلشمارهخواهد را كنيدمقرر   در )لتکملوا العده( برای  الم«.

و سفر   بیماری  های در حالت  علت  نای  شود: به می  چنین  است، لکا معنی تعلیل

 که  خواهیم و می  خواهیم را می  شما آسانی  به  که  شما دادیم  را به  خوردن  روزه رخصت

  عکر بیماری، یا سفر، نتوانست  سبب  به  هر کس  پس کنید،  مقرر را تکمیل  ایام  شماره 

  روزه  رو، قضا نمودن  ازاین نماید،  میلرا تک  باید بعدا با قضا آن کند،  را با ادا تکمیل  آن

  آنان  اجر و پاداش  وتکمیل  ماه  ایام  شماره  ساختن  منظور کامل  به و مسافر،  مریض  برای

به»  است را خدا تا   کامل  در هنگام  وی و ذکر  گرفتن  با روزه «بستاييدبزرگيو

  سوی  به «استكردهتانرهنمونيكهآنسپاسبه»  داری روزه  شمار ایام  ساختن

  نمودن  در اصالح  اش بالغه  و حکمت  وی  لکا عظمت بار،  سراسر منفعت  احکام

نظر خویش،  مورد  احکام  ساختن او با مشروع  یاد آورید و بدانید که  را به  بندگانش

  برای  و حسی  ؛ ازنظر معنوی همه  وی  احکام  سازد پس کند و می می  را تربیت  بندگانش

در  خداوند  برای «كنيدشكرگزاريوباشدكه»  آنهاست  شخصیت  و تربیت  ساختن

و رخصت،   عزیمت  از دو حالت  هریک  او به  که  نعمتها و در برابر این  این  برابر همه

 . است  داده  مقررش  را در جایگاه  آن  حق

درعیدفطر   تکبیر گفتن  بر مشروعیت  آیه، دلیل  این  بر آنند که  تأویل  اهل  جمهور علمای

  هالل  که  ازهنگامی -عید فطر   از سلف، در شب  برخی  که  است  شده  . روایت است

گفتند. لفظ تکبیر  تکبیر می -نماز عید   برای  امام  رفتن بیرون  دیدند تا هنگام را می  شوال

از   بگوید. ولی« اکبرهلل ا»بار   سه که  است  از علما این  دیگری  و گروه  مالک  در نزد امام

  . اما درباره است  شده  نقل  وتسبیح، هر سه  تکبیر و تهلیل چون:  علما الفاظ دیگری

  اند: در عیدفطر از وقت گفته  که  است  شده  نقل و مالک  تکبیر، از ابوحنیفه  و مدت  وقت

و   است  مستحب  تکبیرگفتن  مصلی  هب  وی  تارسیدن  اش از خانه  شخص  آمدن  بیرون

  حنبل  واحمدبن  شافعی  رسد. ولی می  پایان  به عید هم رسید،  پایان  نماز به  چون
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  نماز عید به  ادای  عید تا وقت  خورشید شب  غروب  گویند: تکبیر گفتن، از وقت می

 .1 است  مستحب  دیگری نمازها و در هر وقت  دنبال
 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ 

 ىئ ىئ ی

آمد و گفت:  ص  نزد پیامبراکرم  ای است: مرد اعرابی  آمده  نزول  سبب  در بیان

  کنیم؟ یا که مناجات  با وی  صورت  در این  ؛ که است  آیا پروردگار ما نزدیکهلل! ا یارسول

  آیه  نای  بود که  همان کردند،  سکوت صخدا  زنیم؟ رسول  تا او را بانگ  دور است

  به «نزديكممن» بگو:  ایشان  به «ازتوبپرسندمندربارهبندگانموهرگاه»شد:   نازل

  مکانی  مراد قرب  پس . دعاء است  اجابت  مقتضای  که  آنچه  و به  خویش  با علم  آنان

دعاي»  نیست دعاكنندهو كههنگاميبه-را بخواند ر د «.كنممياجابت-مرا

 فيهام خريا    يسأله  يديه  ليهإييسط العيد   نأ  ليستحي   ىلاهلل تعا  نإ»است:   آمده  شریف  حدیث

او   سوی  را به  دستانش  بنده  که  کند از این حیا می  همانا خداوند متعال : فريدمها خائيتني

  را خالیو او آنها  -خواهد  می از او در آنها خیری  که در حالی -دعا بردارد   به

  ما من»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. برگرداند

  ثالث  إحدىاهلل هبا   عطاهأال إ  رحم  قطيعة وال  فيها اثم  ليس  ةبدعو  اهلل عزوجل يدعو  مسلم

  من  عنه  يرصف  نأما إ، وىخراأل يف   له  يدخره  نأما إدعوته، و  له  يعجل  نأما إ: خصال

دعا   در آن  بکند که  دعایی خداوند در بارگاه  که  نیست  مسلمانی  : هیچالسوء مثلها

  از سه  یکی  وی  دعا، به  آن  وسیله  به خداوند که  نیست، مگر این  رحمی  و قطع  گناه

د. گردان می  مستجاب  برایش  طور عاجل  را به  دعایش که  دهد: یا این زیر را می  خصلت

باز   دعا از وی  را برابر آن  بدیی  که  کند و یا این می  ذخیره  درآخرت  را برایش  یا اجر آن

 زیرا خداوند  است  عبودیت  های مقام  دعا از مهمترین  جمهور علما بر آنند که «.دارد می

  خود بر فضل  این  دعا بخوانیم، که  او را به  که  است  از ما خواسته  خودش  بزرگ

                                                 
 احکام تفصیلی روزه را در کتب فقه و فتوی بجویید 1
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  رسول که  است  نیز آمده  شریف  در حدیث  که کند. چنان می  دعا داللت  واهمیت

 «. است  : دعا مغز عبادتةالعياد  الدعاء مخ»فرمودند:  صاکرم

 كه:استاينازشرايطدعاكننده

  و وسایط درقبضه  اسباب  همه  باشد که  داشته  و یقین  دانا بوده  الهی  مطلقه  قدرت  به -1

 باشد. می  تسخیر وی

باشد   غافل  که  دعا را از قلبی دعا کند زیرا خداوند  راستین  و نیت  با حضور قلب -2

 پکیرد. نمی

 بپرهیزد.  حرام  از خوردن -0

 نشود.  و دلتنگ  ملول  از دعاکردن -2

 كه:استوازشرايطخوددعااين

 باشد.  و شرعا مطلوب  دعا باید از امور جایز بوده -1

 نباشد.  مسلمانان  حقوق  دعا علیه -2

ظهر   و اقامه، مابین  اذان  مابین افطار،  وقت سحر،  از: وقت  است  دعا عبارت  اوقات -0

  نزول  هنگام سفر و بیماری،  و پریشانی، حالت  بیچارگی  و عصر روز چهارشنبه، وقت

  و روایات  احادیث اینها  همه  درباره  کههلل ا  سبیل در جهاد فی  رویارویی  و هنگام  باران

 گیرد. قرارمی  مورد اجابت شد،  شروط دعا فراهم  . و چون است  آمده

و»مرابخوانند  یعنی: «كنندبرداريفرمانمنبايدبراي»  من  یعنی: بندگان «آنانپس»

  اجابتشان رابخوانند،م  چون  که  این  باشند به  داشته  یعنی: ایمان «آورندايمانمنبه

راهباشدكه»بخشند  و استحکام  تداوم  خویش  بر ایمان است:  این  . یا معنی گویم می

  یعنی شود، نیز می  آن  اسباب  به  دعاکننده  شخص  راهیافتن  دعا شامل  و اجابت «يابند

  وی  دیگر دعاهای  و تحقق  و شفا وکامیابی  رزق  های دعاکننده، راه  برای  خداوند متعال

بر   که -  روزه  احکام  در میانه  آیه  این  بیان» گوید: کثیر می سازد. ابن می  را هموار و آماده

 پایان  به  باید در هنگام  امر که  بر این  است  ارشادی -  بر دعاء است  مؤمنان  انگیزاننده

  در حدیث  که چنان ،در دعا کوشید  افطاری، سخت هر  و در هنگام  رمضان  رساندن 
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افطارش،   دار در هنگام روزه  برای : مستجابه  دعوه  عندافطاره  للصائم» است:  آمده  شریف

 «. و مستجاب  شده پکیرفته  است  دعایی
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ   چ ڇڇ ڇ   ڇ ڍ  ڍ ڌڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  ڑ ک ک ک کگ گ  گ گ ڳ  

 ڳ ڳ  ڳ ڱ 

زنانتانآميزش» با شبهايشما حاللبرايروزهدر   رفث: کلمه «شدكردهشما

طلبد؛  می خود در امور شهوانی  مرد از زن  که  چیزهایی  آن  تمام  شامل  که  است  جامعی

آنانبرايهستندوشماهمباسيشمالبرايآنان»شود  ، می و غیر آن  از مقاربت  اعم

و   لباس  میان  که آمیزشی  دیگری، همچون  شما به  هرکدام  که  جهت  بدان «هستيدلباسي

را   ومرد، رفیقش  از زن  هر یک  دارید. یعنی  است، با همدیگر آمیزش  آن  پوشنده

از   تعبیر قرآنی، کنایه این  دارد. همچنان باز می  و او را از بدکاری  پوشانده  لباسی  همچون

  گرفت  بر آنها آسان  خداوندمتعال  که  روست  و از این  است  دیگری  آنها به  نیاز هر کدام

با  «كرديدميخيانتخودتانشمادرحقكهخداونددانست»داد   آمیزش  و رخصت

  گردانیده  امین  بر چیزی  شخص  که  است  آن  خیانت  . اصل رمضان  در شبهای  آمیزش

  در شبهای  کنندگان آمیزش  خداوندمتعال  که  این  ندارد. دلیل  را نگه  امانت  شود، ولی

 گردد. برمی  خودشان  کار به  این  زیان که  است  این نامید،  بر نفسهایشان  را خاین  رمضان

روزه،  فرضیتدر آغاز »گوید:  می  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  عباس  ابن

بود   حرام  دیگر، برمسلمانان  بعد از نماز عشا تا افطار شب  و مقاربت  و نوشیدن  خوردن

  بعد از عشا با زنانشان -  خطاب عمربن  آنان  و از جمله -  از صحابه  برخی  که  تا آن

  لنزد رسو  عمل  این  را از ارتکاب  شکایتشان  گاه آن کردند و غکا خوردند،  آمیزش

  که  کسی  روزه  جمهور علما بر آنند که«. شد  نازل  کریمه آیه  بود که  بردند. این صخدا

 . است  کرده، صحیح  طلوع جنابت  در حال  بامداد بر وی
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  این مراد «وازشمادرگذشتپذيرفت»  نفسهایتان  به  از خیانت «شماراتوبهپس»

  ماه  درشبهای «اكنونپس»گردانید   را برشما فراخ  و میدان  گرفت  برشما آسان  که  است

آنان»توانید  می  رمضان برايكنيدوآنچهآميزشبا خدا مقررداشته،طلبرا شما

  قولی  . به فرزند است  شما مقرر داشته( طلب  را خدا برای  قولی: مراد از )آنچه  به «كنيد

دیگر،   و مباحهای  آمیزش به  مشغولیت عنی:. ی قدر است  شب  دیگر: مراد از آن، طلب

وبخوريدوبياشاميدتا»گرداند  القدر غافل لیله  فضیلت  دریافتن  نباید شما را از طلب

بامداد   در هنگام  که  است  سپیدیی سپید:  رشته «نمودارشودسياهسپيدازرشتهرشته

در   طولی  صورت  به  گرگ  مانند دم  که  کاذب  صبح  نه شود، منتشر می  افق  پهنه  در همه

را   چیزی  کاذب  صبح  شود، پس منتشر نمی افق  در همه  از نظر عرضی  ولی  باال رفته  افق

و دیگر   ونوش خورد  که  است  صادق  صبح گرداند و فقط این نمی  و حالل  حرام

  رشته  شدن . نمودار ستا  شب  سیاهی سیاه:  رشته گرداند. می  را حرام  روزه  محکورات

  بامداد محقق  وقت  شدن  جز با داخل  این  باشد، که می  شب از سیاهی  آن  سپید؛ جداشدن

در   که است، چنان  سحر در روزه  غکای  تناول  بر استحباب  خود، دلیل  شود. و این نمی

:  ور برکهالسح فی  تسحروا فان»فرمودند:  صاخد  رسول  که  است  آمده  شریف  حدیث

آنپس»«.  است  برکت  آن  کنید زیرا در تناول  تناول در سحر غکا روزهاز تا، را

خورشید   غروب  ؛ وقت روزه  رساندن  اتمام  بنابراین، آغاز به «كنيدتمامشبفرارسيدن

 . است

  ستا و مستحب  است  سنت  سحری  در افطار و تأخیر در تناول  تعجیل  که  باید دانست

  که چنان . آب  دار با چند عدد خرما افطار نماید و اگر خرما نبود با چند جرعه روزه  که

است،  نیز مستحب  شوال  روز از ماه  شش  گرفتن . روزه است  آمده  شریف  در حدیث

را با   آن  گرفت،سپس  را روزه  رمضان  هر کس»است:   آمده  شریف  در حدیث  که چنان

«.  عمر )روزگار ( است همه  روزه  او همچون  برای  کرد، این  نیز دنبال  الروز از شو  شش

با   از روزه  روز و شب  چندین یا  یک  دادن پیوند  ، یعنی« وصال  روزه»ما از   در شریعت

باشد.  می صخدا  رسول  های ازویژگی  روزه  نوع  این  ، چه آمده  عمل  به  دیگر نهی یک

  مقاربت  با آنان یعنی: «درنياميزيدبازنانهستيد،مساجدمعتكفدركهحاليودر»
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مخصوص،   مخصوص، در وقتی  است  طاعتی  گرفتن  از بر عهده  عبارت نکنید. اعتکاف:

،  مسجد گشته  مقیم  که  است  کسی معتکف: . خاص  جایی و در  خاص  با شرطی

 گرداند. می مقید  عبادت  این  را برای  خودش

  و لمس  بوسه  ؛ چون جماع  های بخش  هرچند انگیزه  هور علما بر آنند کهجم

  مرد نینجامید، اعتکاف  انزال  کارها به  اگر این  است، لیکن  حرام  انگیز بر معتکف شهوت

  انگیز نیز، اعتکاف شهوت و مساس  بوسه  ها بر آنند که سازد. اما مالکی را فاسد نمی  وی

  از نوافل  ای نافله  نیست، بلکه واجب  اعتکاف  لما اجماعا بر آنند کهکند. ع را فاسد می

  اند و با نکر نیز الزم کرده  عمل  بدان  و همسرانشان  و اصحاب صخدا  رسول  که  است

مگر در مسجد.   نیست  درست  اعتکاف  علما اجماعا بر آنند که  شود. همچنان می

حد   و اکثر آن  است  لحظه  یک  اعتکاف  مدت اقل ه:و احمد برآنند ک  و شافعی  ابوحنیفه

 .1ندارد  معینی

وحد در   حد است  حدود: جمع «نشويدبدانهانزديكاست،پساينهاحدودالهي»

آنها   عزوجل  خدای  گردید که  اطالق  اموری  بر آن  سپس دو چیز،  میان  مانع یعنی:  لغت

از ذکر حدود،  اگر بعد  که  . باید دانست است  انیدهگرد  مشروع  خویش  بندگان  را برای

فالو اگر بعد از آن، )  است  الهی  و محرمات  ممنوعات  ( بیاید؛ مراد از آنفالتقربوها)

  از آن  جایز نیست  باشد که می  بربندگانش  الهی  مقرره  مراد از آن، احکام ( بیاید،تعتدوها

  است  )فال تقربوها( این  معنای  پس باشد،  احکام عامهتجاوز کنند. و اگر مراد از حدود؛ 

نشوید.   نزدیک  و گمراهی  حق  مرز میان  نشوید، یا به  تغییر احکام  متعرض که:

 خداوند  که  یعنی: چنان «كندميبيانمردمخودرابرايخداوندآياتگونهاين»

  زبان را نیز بر  خویش  کرد؛ دیگر احکام  انبی  مردم  را برای  آن  و تفاصیل  و احکام  روزه

زیرا  «كنندپيشهتقويباشدكه»کند  می  بیان  آنان  برای صمحمد  حضرت  پیامبرش

 .است  تقوی  پدیدآورنده  الهی  احکام
 

                                                 
 احکام روزه و اعتکاف را در کتب فقه بجویید. تفصیل 1



124 

ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ 

 ھ ھ ھ 

  آن  خوردن در اینجا،  ز باطلمراد ا «نخوريدباطلبهخودتانرادرميانواموالتان»

شود،   و اگرخورده  نگردانیده  مباح  را از مالکش  آن  اسالم، گرفتن  شریعت  که  است  مالی

مقابلی، یا   عوض  بدون  شود که می  هر چیزی  شامل  و این  است  شده  خورده  ناحق  به

  و مسلط شدن  رفتنگ ؛ اموال  شود. مراد از خوردن  گرفته  آن  مالک  رضای  بدون

مال،   آوردن دست  به  هدف  تعبیر نمود زیرا بزرگترین  خوردن  به  و از آن  برآنهاست

 دارد:دوصورتباطلبهمالخوردنالبتهباشد.  می  آن  خوردن

 و مانند اینها.  و زورگیری  و دزدی  ستم  بر وجه  آن  گرفتن -1

  چون بدهد؛  خاطر هم  طیب  را به  آن  اگر مالک  تیغیر شرعی، ح  از راه  آن  گرفتن -2

  بهای  فالبین، دادن  برای  پاداش  دادن قمار،  پول  دادن زناکار،  زن  به  پول  پرداخت

  آنها حرام  ودادن  اما خوردن شوند، می  خاطر داده  طیب  به  اموال  هرچند این  ... که شراب

  را شامل  حرام  وجوه از سایر  اینها و مانند آن  طور کلی  به  کریمه  آیه  . پس است  و باطل

 .شود می

  نفعتان  به  ناحق  تا به  رشوه  عنوان  به «ندهيدقضاتبه»را   اموالتان یعنی: «راوآن»

  وسایل و تجاوز و با  ستم  به یعنی: «گناهرابهمردمازاموالتابخشي»کنند و   حکم

بخوريد،» دروغ، یا مانند آنها؛  به  و سوگند خوردن  دادن  گواهی  ن؛ چو غیرمشروع

دانيدمي»  خوب  هم «خودتانكهدرحالي   عمل  این  و ناروا مرتکب  ناحق  به  که«

 . است  گناه  بر ارتکاب  خود، نمایانگر جرأت  این  که گردید، می

است،   مالی  وی  بر ذمه  که  است  یناظر بر شخص  کریمه  آیه  این»گوید:  می ك عباس  ابن

،  نزد حکام  و بارفتن  را انکار نموده  مال  پس وجود ندارد،  وی  علیه  و مدرکی  اما گواه

  بن امرؤالقیس»است:   آمده آن  نزول  در سبب  که چنان ،« است  حق  نمودن  در صدد پایمال

  مرافعه  به صخدا  د رسولنز زمینی  بر سر موضوع  حضرمی  و عبدان  کندی  عابس

  شد، امرؤالقیس  نازل  کریمه  آیه  و چون  مدعی  بود و عبدان  علیه مدعی  امرؤالقیس رفتند،

 . واگکاشت  عبدان  را به کنار کشید و زمین  خودرا از قضیه
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  که  است  بر آن :ابوحنیفه  دارند: امام  آرایی  اسالم  فقهای  کریمه  آیه  احکام  در بیان

  ؛ گواهانی هرچندگواهان شود، ها، ظاهرا و باطنا نافک می در عقدها و فسخ  قاضی  حکم

است،   گرفته  نکاح  را به زنی  کند که ادعا می  مردی  که  است  این  آن  باشند. مثال  دروغین

  آورد و قاضی می  دروغین  دوگواه  خویش  مرد بر ادعای شود، ادعا می  منکر این  اما زن

  مرد آمیزش  آن  برای  صورت  در این کند، می دو حکم  آن  میان  ازدواج  به  آن  بر مبنای  هم

 باشد: دوشرط می  نحو مقید به  بر این  قاضی  حکم است، اما اجرای  مباح  زن  با آن

 هستند.  دروغین  گواهان  نداند که  قاضی  که  این -1

 را دارد.  حکم  انشای  در آنها صالحیت  اضیق  باشد که  از اموری  قضیه  که  این -2

  وی  در باطن، لکاحکم  نه  اجراست  در ظاهر قابل  قاضی  حکم  اما جمهور فقها برآنند که

  این  دلیل به نماید، را ایجاد نمی  گرداند و حقی نمی  را حالل  و حرام  را حرام  حالل

  کنیم می  ظاهرحکم  ما فقط به السرائر:  یتولیهلل باالظاهر وا  نحکم  نحن» شریف:  حدیث

  در عین  که  جایز نیست مؤمنی  هیچ  ؛ برای هر حال  به«.  هاست دار پنهانی و خداوند عهده

  دعوایش، به  یا وکالی خود، بر مهارت  خویش، فقط با تکیه  ادعای  ناروابودن  به  یقین

نیست، هرچند   حالل  ناحق  به  برایش  مؤمن  مال  نماید و باید بداند که  مراجعه  دادگاه

  الحاکمین خداوند احکم  را که  حقیقی باید قاضی  مؤمن  بلکه نماید،  حکم  بدان  قاضی

  است  عنها آمدههلل ا رضی  سلمه ام  روایت  به  شریف  باشد. در حدیث  مدنظر داشته  است

  ن يكونأ  بعضكم  اخلصم، فلعل   نام يأتينإنا برش وأنام إال أ»فرمودند:  صخدا   رسول  که

نار،   من قطعة  نام ه إف  مسلم  بحق  له  قضيت  له، فمن  فاقيض  بعض  من  بحجته  احلن

  دادخواهی  به  و شما نزد من  هستم  بشری  هم من  ! بدانید که هان :ليذرها وأفليحملها 

  دیگر لحنی  از برخی  خویش  حجت  در ارائه از شما  بعضی  بسا که  چه  پس آیید، می

  حکم  وی  نفع  به  شنوم می  که  برابر چیزهایی  هم  باشد و من  شیواتر داشته  رساتر و بیانی

کردم، بداند   حکم  چیزی  برادر مسلمانش  از حق  برایش من  که  کنم، لکا کسی صادر می

را بر   آن  که  ستاو مختار ا  صورت  نیست، در این  ازآتش  ای جز پاره  چیزی  آن  که

 «.گکارد می  دارد یا که می
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 وئ

  هالل  رؤیت و افطار هر دو به  زیرا روزه  است  روزه  احکام  کننده ، تکمیل کریمه  آیه  این

 دارند.  بستگی

  این گوید: می  نزول  سبب  در بیان  عباس ناب «.پرسندازتوميماههاللهايدرباره»

  شد که نازل -از انصار   دو تن -  غنم  بن و ثعلبه  جبل  معاذبن  درباره  کریمه  آیه

و   بزرگ  شود وسپس می  نمایان  باریکی  نخ  همانند رشته  چرا ماههلل! ا  گفتند: یا رسول

  رو به  آن  قرص بار دیگر، شود و باز یک می  تمام  ماه  به  تبدیل  گردد تا که بزرگتر می

  به  ماه  چرا قرص گردد، خودبازمی  اولیه  شکل  همان  گکارد تا به می  و باریکی  کاستی

، از  خویش  حکیمانه  اسلوب  به  متعال خداوند  بود که  نیست؟ این  واحدی  حالت  یک

آن، مفید   به  دادن زیرا پاسخ  سؤال  آن  ازحقیقت  آنها خبر داد نه  به  ماه  هاللهای  حکمت

  اند و نه شده  برانگیخته  نجوم  معلم  نه صخدا رسول که  جهت  نیست، بدان  ای فایده

تغییر   و هدف  حکمت  ، به سؤال  پاسخ  که  است  بهتر این  کیهانی، پس  آموزگار علوم

 «استحجوموسممردمينمابگو:آن،وقت».  آن  ماهیت  بپردازد تا به  هالل  شکل

  و در موسم  سر رسید بدهکاریهایشان  در زمان  است  شمار مردم نما وگاه ماه، وقت  هالل

  که  و قراردادهایی  معامالت  و در همه  حج  زنان، مناسک  عده روزه، نماز، افطار،

  آن  نزول  سبب  در بیان «هادرآييدخانهازپشتكهنيستآنونيكي».  داراست مدت

حج،   کردن از تمام  قبل بستند، می  احرام  یا عمره  حج  به  است: انصار وقتی  شده روایت

زیرا  نگردد  حایل  و آسمان  آنان  میان  خانه  شدند تا سقف خود وارد نمی  های ازدر خانه

  قریش ردد، اماگ  حایل  و آسمان  فرد محرم  چیز نباید میان  هیچ  باور بودند که  براین

خود   دانستند وبرای می  و حماسی  سرسخت  خویش  در دین  یعنی ،« احمسی»خود را 

  خداوند متعال پس شدند، می  از در وارد منازل  احرام  درحال  گشته  قایل  ای امتیاز ویژه

  ینیک  هرگز نشانه کار  و فرمود؛ این  ناروا را برانداخت  تبعیض  غلط و این  رسم  این

  کسی آن  نیکی ؛ نیکی یعنی: «كندپيشهتقويكسيكهاستآننيكيبلكه»  نیست
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هاازدرخانهوبه»  وی  مخالفت  و از خدا پروا کند؛ با ترك  کرده  پیشه  تقوی  که  است

درآييدورودي آنها خدا»دیگر  از اوقات  غیر آن  همچون نیز،  احرام  در حال« از و

 .یابید  نجات  از مجازات یعنی: «رستگارشويد،باشدكهبترسيد

 

 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   ۈئ ېئېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی  

باكهباكساني»  وی  کلمه  و اعالی خدا  دین  برتری  در راه یعنی: «خداودرراه»

مي وليجنگند،شما خداوند»  و آغازگر جنگ «ستمكاربجنگيد زيرا نباشيد

دتجاوزكاران خیر   ؛ اراده بنده  به  نسبت  خداوند بزرگ  و دوستی «داردنميوسترا

  که با کسانی صخدا  رسول شد،  نازل  کریمه  آیه  این  . چون اوست  برای  وثواب

 ایشان  متعرض  با جنگ  که جنگیدند و از کسانی می داشتند،  با ایشان  سرجنگ

داد:   شد وفرمان  نازل«  توبه«  ( از سوره5)  آیه  که  داشتند تا این می  نگه  دست شدند، نمی 

  یافتید، بکشید... (. بعضی  را هرجا که  مشرکان  گاه آن سر آمد، به  حرام  ماههای  )و چون

و   زنان  از قتل  ونهی  جنگ  از تجاوز در اثنای  نهی  معنای  به« و ال تعتدوا»اند:  گفته

 . است  غیر محارب  و پیرمردان  کودکان

با  - مسلحانه  از هجرت، جنگ  اند: قبل گفته  در اسالم  جنگ  مشروعیت  علما درباره

گردانید.   منسوخ  را در مدینه  آیات  آن خداوند  سپس بود،  ممنوع -  بسیاری  آیات

  شد؛ آیه  نازل  جنگ  صدوراذن  در باره  که  ای آیه  کند: اولین می  روایت  ابوبکرصدیق

 ﴾ڀ  ڀ پ ٻ ٻپ پ پ ٻ ٻ ٱ ﴿بود: «  حج«  ره( از سو02)
در   آیه  اولین  تفسیر بر آنند که  علمای بیشتر  آید. لیکن خود می  در جای  تفسیر آن  که

 . است«  بقره«  ( از سوره123) آیه  ، همین جنگ  صدور اجازه  خصوص
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ    ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  

 ڤ ڤ ڦ   ٿ ٿ   ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ

بيرونرابكشيدوازآنجاكهآنانيافتيد،دستهركجابرآنانو» «راندندشمارا

بيرونآنان»  از مکه یعنی: فتنهرا و قتلبرانيد استاز   که  ای فتنه یعنی: «بدتر
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کفر و   به  از برگردانیدنتان  عبارت  که -دراندازند   آن  آنهاخواستند تا شما را به

، بدتر  مشرکان  شرك است:  . یا مراد این است  تر و بدتر از کشتن ختس -  است شرك

  که بود  ای آزار و شکنجه  پندارند. یا مراد از فتنه، انواع می  را بزرگ  آن  که  است  ازقتلی

  مفید آن  کریمه  آیه  اند: این از علما گفته  بردند. گروهی کار می  به  مسلمانان  علیه  مشرکان

  این  بجنگند، سپس کفار با شما  که  شما جایز است  برای  در صورتی  : جنگیدنکه  است

، و «02/  توبه» ﴾ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ﴿، با آیه:  حکم

عبدالعزیز و  عباس، عمربن شد. اما ابن  منسوخ  سوره  از همان«22،120، 5«  نیز آیات

  : با کفاری است  این مراد آنو   نیست  و منسوخ  است  محکم  کریمه  آیه  مجاهد بر آنند که

  مرتکب  و کشیشان  وکودکان  زنان  اما با کشتن هستند بجنگید،  جنگ  با شما در حال  که

  که  اند. و در این وارد کرده  اشکال نسخ  به  نیز بر قول  رازی  کثیر و امام تجاوز نشوید. ابن

یا محو کفر؟ جمهور   جاوز استآزار و ت  )جهاد(، دفع  اسالمی  مسلحانه  جنگ  آیا سبب

خود را   دالیل  هم  و هر یک اند، دوم  دیگربر قول  و جمعی  و شافعی  اول  فقها بر قول

شهر   حرم: شامل« نجنگید  با آنان«  حرم  یعنی: در سرزمین« و در مسجدالحرام. »1دارند

  محدوده  که  و غیر آن  و تنعیم  در عرفات  شده  گکاری نشانه  تااماکن  آن  و پیرامون  مکه

در آنجا با شما بجنگند،   آنان  که  مگر آن»باشد  کنند، می می  رامشخص  حرم  سرزمین

یعنی: اگر آنها  « است  چنین  کیفر کافران  را بکشید که  اگر با شماجنگیدند، آنان  پس

 بجنگید.  نانپروا نکنید و با آ  در حرم  بودند، شما نیز از جنگیدن  در حرم آغازگر جنگ

شد  نازل  حدیبیه  در صلح  آیات  گوید: این می  آیات  نزول  سبب  در بیان ك عباس  ابن

را   ومسلمانان  خود وفا نکرده  پیمان  بعد به  در سال  مشرکان  متصور بود که  زیرا خطر آن

 را آغاز کنند.  بازدارند و جنگ  حرم  از ورود به

 

 
 

 

                                                 
 . 2/184نگاه کنید به تفسیر المنیر  1
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 ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ

دستپس» خداوند»وارد شدند   اسالم  و به با شما،  از جنگیدن «برداشتنداگر

  درگکرید زیرااسالم  ، از آنان صورت  بنابراین، شما نیز در آن «استآمرزگارمهربان

 برد. می  خود را از بین  ماقبل  گناهان

 

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ   چ  چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ   ڌ     ڎ 

شود، و  پیچیده  درهم  بساط شرك یعنی: «نابودشودردكنيدتافتنهنبچندانوباآنان»

از   کلی به خدا از راه  مردم  کفار در بازداشتن  توانایی  که  متصور است  در هنگامی  این

و  «باشدالهيدينفقطودين»باشد   ایمن  خویش  بر دین  و هر مسلمانی  رفته  میان

بردارند،   دست  انسانها از شرك  چون  زیر آید. پس به  طلبا  ادیان  و سلطه  قدرت

را در بر  -  هر سه -  صالح  و عمل  عقیده، عبادت . دین: روا نیست  با آنان  جنگیدن

 «تجاوزجزبرستمكاران» صورت  از شرك، در آن «برداشتنداگردستپس»گیرد  می

  ستمکاران»گوید:  می  عکرمه «.وانيستر»جنگند  با شما می  که  جز با آنان  و جنگیدن

 «.ورزند ابا می« هللاال ا ال اله«  طیبه  کلمه  از گفتن  هستند که  کسانی
 

ڎ        ڈ    ڈ    ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳڳ ڳ 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں

  ذوالقعده  در ماه صخدا  گوید: رسول می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

  عمره  قصد ادای  است، به  حرام  ماههای  از جمله  حدیبیه( که  )سال  هجری  ششم  سال

  پس باز داشتند،  کعبه را از ورود به  ایشان  مشرکان  ولی رفتند،  مکه  سوی  به  از مدینه

، از  آینده  سال  القعده ذی  ماه  در همان  کعبه  به  ایشان  ساختن  با داخل خداوند

حرامدربرابرماهحرامماه» شد:  نازل  کریمه  آیه  این  گاه و آن  گرفت  قصاص  مشرکان

  عنوان  به کردند،  را پایمال  آن با شما جنگیدند و حرمت  حرام  یعنی: اگر در ماه «است

.  حرام  در ماه  کنید؛ با جنگیدن  مثل به  را مقابله  شکنی ، حرمت بر عملکرد آنان  مجازاتی

چهار   و محرم، که  ذوالقعده، ذوالحجه  متوالی ماه  و سه  عبارتند از: رجب  حرام  هایماه
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در آنها در   جنگیدن  گویند که می  حرام  ماههای  آن  به  جهت  باشد و از آن می  در سال  ماه

( از 2)  ما با آیه  آنها در شریعت  اما حرمت بود،  حرام  ابراهیم  حضرت  شریعت

  که  است  چیزی مراد از حرمت: «دارندوحرمتهاقصاص»گردید.  منسوخ«  وبهت«  سوره

  خویش  یا جان  در مال  هر کس  است، پس کرده  منع  آن  به  احترامی بی از  شریف  شرع

یا   ظلم  بدون یعنی: کند،  طور همانند عمل مورد تجاوزقرار گرفت، باید با متجاوز به

  و جمع  شافعی  امام  رأی  این  که نماید،  مثل  به  را مقابله  حرامی، تجاوز وی  ارتکاب

  حقوق  و استیفای  قصاص  گویند: گرفتن دیگر می  . اما فقهای از علماء است دیگری

 با جنگیدن «كردشماتعديبههركسپس»باشد.  می  حکام  منحصرا از وظایف مالی،

تعديكهگونههمان»  حرام  احرام، یا در ماه  در حرم، یا در حال  كردبراوبرشما

 دیگر دو، صورتا بایک  نامید زیرا این  را تعدی  با تعدی  مقابله  تعالی  حق «كنيدتعدي

  رعایت  به  هم  مشرکان در برخورد با  حتی خداوند»گوید:  کثیر می دارند. ابن  شباهت

وبدانيد»  متقابل  و عمل گیری در انتقام «وازخداوندپرواكنيد»«. دستور داد  عدالت

 . خویش  و نصرت  یاری  به «استاوباپرهيزگارانكه

 

 ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ  ۀ ہ ہ   ہہ  ھھ ھ  ھ ے  ے ۓ 

  با جان  که  گونه زیرا جهاد همان «كنيدانفاق»  وی  در جهاد در راه یعنی: «خدادرراه»

  جهادی  های هزینه  و تأمین  تجهیز سپاه  باید برای  نیز هست، لکا مسلمانان  است، با مال

  در هالکت  معنای  را به آنان  از سوی  مال  انفاق  ، عدم خداوند بزرگ  کنند. سپس  انفاق

بادست»نماید:  می  خود معرفی  دست  آنها به  افگندن را خود بهو هالكتخود

  را فراهم  نجات  اسباب خود  برای  لکهب نشوید،  هالکت  اسباب  تسلیم یعنی: «نيفگنيد

  در معرض ،هللا سبیل آنها درجهاد فی  نکردن  و مصرف  اموال  داشتن نگاه  کنید و بدانید که

ونيكي»کند  شما نیرومند می  علیه را  دشمن امر،  زیرا این  است  خویش  افگندن  هالکت

 «.داردميدوستراانخدانيكوكاركه»  و غیر آن  مال  با انفاق «كنيد

از   پس  شد که  انصار نازل  درباره  آیه  اند: این گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

 برداشتند.  دست خدا  در راه  ، از انفاق با قحطسالی  روبروشدن
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ۓ ڭ ڭ ڭڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ېې ې ې    ى 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی   ی  ی ی  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ

جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب  ىب يب جت  حت ختمت ىت يت جثمث ىث يث  حج مج جح 

 مح  جخ حخمخ جس حس خس مس حص مص جض حض  

کرد:   آمد و سؤال صخدا  نزد رسول  مردی  که  است  این  کریمه  آیه  نزول  سبب

يوبرا»شد:   نازل  دهید؟ پس چیز دستور می  چه  به  ام عمره  مرا در انجامهلل! ا  یارسول

آنها   حقوق  همه  را با رعایت  و عمره  حج یعنی: «رسانيداتمامرابهوعمرهخداحج

  واجب  بر وی  آن  رساندن  پایان بست، به  احرام  یا عمره  حج  به  هر کس  پس ادا نمایید،

تقال و ازآنها مس  یک هر  که  است  این  و عمره  حج  رساندن اتمام اند: به گفته  . بعضی است

باید در   عمره  یعنی«.  قران»  و حج«  تمتع«  با حج  همراه  نه شوند،  آورده  جای به  تنهایی  به

 . است عمر  قول  ادا شود و این  حج  غیر ماههای

  رساندن  اتمام به» است:  گفته  باره  در این  اقوال  همه  با گردآوری« المنیر»تفسیر   صاحب

از شرطها و   چیزی کاستن  طور تام، بدون  آنها به  از: ادای  است  عبارت  و عمره  حج

یا معتمر   آنها از حاجی  در اثنای  احرام  از محظورات  چیزی  که  این  آنها و بدون  افعال

  و با اخالص -در ظاهر  -  آن  شرعی  مطلوب  بر وجه  مناسک  با ادای  سرزند و این

  . و بجز این میسر است -  درباطن -  دنیوی  قصد منفعتی  و نداشتن  خداوند متعال  برای

  مناسک  ، ادای مسلمانان  که  هست نیز  آید؛ قید )اتموا( بیانگر این برمی  از آن  که  معنی

  بازداشته  آن  رساندن  اتمام  اما از به  نموده  شروع  ششم  را عمال در سال  و عمره  حج

  سال  ، عمره جهت  رسانید. از این  اتمام  آنهارا به  : اینکفرمود  عزوجل  خدای  پس شدند،

بعد از   که  کسی  ؛ به است  گفتنی«. محصر شدید و اگر«. »نامند قضا می  را عمره  هفتم

  از ورود به  در مسیر راه  از علل  یا غیرآن  یاوجود دشمن  بیماری  دلیل  به  احرام  بستن

  بازداشته  مکه  ! اگر از ورود به گویند. آری می« محصر»حا شود، اصطال می  بازداشته  مکه

قربانيازهديآنچه»شدید؛  است، از شتر یا گاو یا   حیوانی هدی: «كنيدميسر

فقرا   و میان  شده  ذبح  در مکههلل ا الی  شود تا قربه اهدا می  کعبه  خانه به  که  گوسفند است

  آن  گاو و کمترین  اوسط آن شتر،  هدیه  برترین»گوید:  می  حسن شود.  تقسیم
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قرباني»«.  است گوسفندی تا   فرود آوردن  جای محل: «نرسيدهقربانگاهمحلبهو

  طی  از ادامه  شدن احصار )بازداشته  محل  و مالک، همان  در نزد شافعی  و آن  است قربانی

  به  ! تاقربانی . آری است  ود حرمخ  ها، محل . اما در نزد حنفی حج( است  سوی  به  طریق

  خطابی  این نسازید.  یعنی: خود را حالل «سرخودرانتراشيد»  نرسیده  قربانگاه  محل

اگر با  -کنند  نمی  خود را ذبح  قربانی  تا وقتی  که اند، بسته  احرام  که  کسانی  همه  به  است

ازشماوهركس» سازند  حالل سر،  نباید خود را با تراشیدن -دارند   ای خود قربانی

یا سردرد و ناچار  زدگی،  شپش  چون «باشدداشتهاييادرسرناراحتيبيمارباشد،

بدهد،ايبگيرد،ياصدقهايبايدروزهآنكفارهبه»سر بتراشد   احرام  درحال  شود که

  از خوراك  صاع  با سه دهد:  نجامرا ا  کار ذیل  از سه  یعنی: باید یکی «بكندايياقرباني

کند و یا   را قربانی  یاگوسفندی ،1بدهد  خوراك  نفر مسکین  شش  سرزمین، به  آن  غالب

  حیوان  است، اما در اینجا مراد از آن عبادت  معنای  اصال به بگیرد. نسک:  روزه روز،  سه

و   در حرم، از بهترین  حیوان  ذبح نامیدند زیرا  را نسک  باشد و آن می  مکبوحه

« أو»جوید.  می  تقرب  خداوند متعال  به  آن  وسیله  به  مؤمن  که  است  عباداتی  ترین شریف

در سر   ای یا وجود ناراحتی  بیماری  دلیل  به  کسی تخییر )انتخاب( است، یعنی: اگر  برای

دهد   کند و انجام  تخابکار را ان  سه  از این  باید یکی تراشد، سرمی  از ذبح  خویش، قبل

  حکم، همانند شخص  تراشند، نیز در این سر می  عکری  داشتن  بدون  که  و کسانی

از  -  آن  یا بدون  عکری  داشتن  سبب  به -اما  تراشند، سر نمی  که  باشند. وآنان معکور می

  این  مشمول نیز گیرند، می  بهره  روغن  و استعمال  غیر احرام  لباس  پوشیدن خوشبویی،

 اند. حکم

  کند که می روایت  عجره  بن  از کعب ﴾ې ې    ى ى ﴿ نزول:  سبب  در بیان  بخاری

  نزد رسول خود  مرا بر دوش  که  گردیدم  حال قدر بی  ، آن مناسک  در ایام»فرمود: 

  که صخدا  رسول دویدند. می  ها بر سر و صورتم شپش  که  در حالی بردند، صخدا

باشی،   افتاده  زحمت حد به  تا بدین  که  کردم دیدند، فرمودند: فکر نمی  حال  ر اینمرا ب

                                                 
( گرم 245( گرم می باشد. مد: )2451( گرم و نزد جمهور )2233صاع: چهار مد است که نزد حنفی ها ) 1

 است.
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  یا شش بگیر،  روز روزه  سه  ! فرمودند: پس نه ؟ گفتم: بیابی  توانی را می  آیا گوسفندی

.  را بتراش  سرت  گاه و آن  ازطعام  صاع  نیم  هر نفر مسکین  کن، به  را اطعام  نفر مسکین

  کریمه  از آیه  بخش  لکا این ،﴾ې ې    ى ى ﴿شد:   نازل  من  درباره  بود که  نهما

پس»«.  است  شما نیز عام  در باره  آن  ! حکم مسلمین ای  است، ولی  شده  نازل  من  درباره

شفا یافتید، لکا   از بیماری یا شدید،  ایمن  دشمن  از بیم  یعنی: چون «يافتيدايمنيچون

باز   مناسک  رساندن اتمام ، از به1احصار  علت  از دشمن، یا به بیماری، یا بیم  علت  به

  سبب  به  هر کس یعنی: «بگيردبهرهحجسويبهباعمرههركسپس»نشدید؛   داشته

  حج  برای  حج  مجددا در ماههای  سپس بگیرد،  بهره  احرام  از عمره، ازمحظورات  فراغت

اوست» -نامند  می  تمتع  را اصطالحا حج  این  که -ببندد   ارهدوب  احرامی  یعنی: «بر

باشد،هرآنچهكه»  است  متمتع  برحاجی بعد از   در مکه «كندقربانيميسر

  به  احرام  از محظورات  وی  و تمتع  گیری بهره  سبب  به  که  تا نقصی  حج  برای بستن احرام

را در روز نحر )عید قربان(   قربانی  این  که  است  بهتر اینشود. و   وجودآمده، جبران

  نبودن  دلیل مال، یا به  نداشتن  سبب به «نيافتايقربانيكهكسيپس»نماید  ذبح

هنگام»  قربانی حیوان در ، از  حج  در ایام یعنی: «بدارد روزهروز،سهحجبايد

 روز، روزه  الحجه( سه ذی  النحر )روز دهم تا یوم بندد می  احرام  حج  برای  که  هنگامی
                                                 

یا  می گوید: محرمی که به سبب خوف دشمن« المناسک ةزبد»عالمه رشید احمد گنگوهی در کتاب  1

می نامند، اگر این فرد محصر مفرد « محصر»درنده یا به علت غلبه بیماری در راه بماند، در اصطالح او را 

است یا معتمر پس باید یک دم یا قیمت آن را به کسی داده آن را به مکه بفرستد تا جانور را در حرم ذبح 

ذبح بتواند حالل شود. برای این ذبح ایام کنند، و تاریخ وقت ذبح باید از قبل معین باشد تا محرم بعد از 

نحر ضروری نیست و اگر برای کسی این دم یا قیمتش میسر نباشد، پس تا زمانی که در حرم حیوانی ذبح 

کرده  نشود و یا خودش رفته طواف و سعی و حلق نکند، نمی تواند حالل شود و محصری که قارن باشد 

احرامی نمی تواند خارج شود. و اگر محصر نتواند دم بفرستد دو دم بفرستد و اگر یکی بفرستد از هیچ 

بلکه محصور بماند تا وقتی که مانع زائل شود و سپس خود او برود، این کار هم درست است. آنجا رفته 

زمان حج را دریابد چه بهتر و اال افعال عمره را ادا کرده حالل شود. و کسی که محصر می شود، فقط با 

، چه حلق بکند یا نکند. اگر پیش از ذبح حالل شد، یا مطلع شد که ذبح در حرم واقع ذبح حالل می شود

نشده بلکه در سرزمین حل واقع شده است، پس بر وی کفاره جنایت واجب است، اگر جنایت تکرار شود، 

 باید کفاره هم مکرر بدهد.
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  را آغاز کند، چرا که  گرفتن ، روزه الحجه ذی  از روز ششم  قبل  که  است  بدارد و بهتر این 

  درقول -نیز   تشریق  در ایام  گرفتن  و روزه  است  مکروه  روز عرفه  گرفتن  روزه

هفت»  ستجایز نی -  شافعی  از امام  تر منقول صحیح پسو بازگشتتانروز   به «از

عدد   تأکید بر روی «.استروزكاملدهاين»بگیرید   خود باید روزه  و سرزمین  وطن

  در ایام  روزه روز  سه  گرفتن  نپندارد؛ میان  حاجی  که  است  توهم  این  دفع  برای روز،  ده

! او مخیر  نه بود، مخیر خواهد خود،  خانه  به  بازگشت  روز در هنگام  حج، یا هفت

مراد از   شود. پس نمی کم  هیچ  بدارد و از آن  را باید روزه  روز کامل  ده  و این  نیست

خود   ببندد و سپس  احرام  عمره  انجام  برای  حج  در ماههای  شخص  که  است  ، این تمتع

  احرامی  حج  باز برای  که  حج  ایام  گردد تا فرارسیدن  مقیم  در مکه  ساخته  را حالل

  ؛ از آن دو احرام  موجود میان  در مقطع  حاجی  که  است  ترتیب  بندد. بدین می  دوباره

.  نیست  حالل  احرام  در حال  وی  از آنها برای  گرفتن بهره  گیرد که می  تمتع  امور مباحی

و   مکه  از اهل یعنی: «نباشدمسجدالحراماهلكهاستكسيبراي»  تمتع  حج «اين»

نباشد   ساکن  حرم  و تا دو منزلی -ها  درنزد حنفی -نباشد   میقات  تا محالت  آن  اطراف

  حاجی  نه باشند،« مفرد«  توانند حاجی فقط می  مکه بنابراین، اهل -  در نزد شافعی -

  آفاقی  حجاج  برای  یو تخفیف  تسهیل  زیرا تمتع، در واقع « قران«  حاجی  و نه«  تمتع»

  سفر را تحمل  مشقتهای  چرا که دارند،  رخصت  این  نیازبه  که  است  غریبانی  یعنی

بترسيد»ندارند   نیازی  رخصت  این  به  حرم اهل  که  در حالی اند، کرده با  «وازخدا

از   جاوزیت  که  و بترسید از این  اش خود از نواهی  و بازداشتن  اوامرش  دقیق  رعایت

سختوبدانيدكه» شما سر زند تجاوز   از حدودش  که  آنان  برای «كيفراستخدا

 کنند. می

 

ٱ ٻ  ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 

 ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ 

  که  است معینی  حج، در ماههای  اعمال  انجام  وقت یعنی: «استمعينيدرماههايحج»

جمهور   در رأی  ولی . ذوالحجه  و تمام  مالک، عبارتند از: شوال، ذوالقعده  امام  در رأی
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 اند: احرام گفته  که  . و کسانی ذوالحجه  روز از ماه  و ده  عبارتند از: شوال، ذوالقعده علما،

اند.  کرده  استدالل  آیه  این  جایزنیست، به  آن  معین  از ماههای  قبل  حج  برای  بستن 

  دادن بست، باید خود را با انجام  ماههااحرام  این  از فرارسیدن  قبل  بنابراین، هر کس

  حج  شافعی، نیت  از نظر امام  . پس است  شافعی امام  مکهب  و این -گرداند   حالل  عمره

بست،   احرام  حج  از ماههای  قبل  ، لکا اگر کسی نیست صحیح  معین  وقت  جز در این

:  که  است  . اما نظر جمهور فقها این حج  برای  گردد نه می منعقد  عمره  برای  یو  احرام

باشد زیرا  می  کار مکروه  این  جایز است، ولی  حج  از ماههای قبل  حج  برای  بستن  احرام

  صحت  شود. اما دلیل  بسته  احرام  حج  فقط در ماههای  حج  برای  که  است  این  سنت

شرط   تقدیم  است، پس  شرط حج  احرام  که  است  این  حج  درغیر ماههای  بستن  احرام

حجماهها،دراينهركسپس»نماز.   وضو بر ادای  تقدیم  چون باشد، بر ادا جایزمی

در ظاهر، با   بستن  کرد؛ با احرام  شروع  حج  اعمال  به یعنی: «گردانيدالزمرابرخود

؛  امور و مقدمات  و بیان، لکا با این  در نطق  تلبیه  و با گفتن  ندر باط  وقصد حج  نیت

  جنسی  مقاربت . رفث: در حج «استرفثينهپس»گردانید   رابر خود الزم  حج

نه»  است  با زنان  آمیزش  کنایه، درباره  ولو به  گفتن وسخن .  درحج  است «فسوقيو

  مخصوصا درحال  که  آنچه  دادن  با انجام  چهاست،   از حدود شرع  شدن خارج فسوق:

و غیر   در احرام  که  آنچه  دادن  با انجام  و چه -سر   مانند تراشیدن -  است  احرام، حرام

و»  است  دادن دشنام  معنای  به ؛ اند: فسوق گفته  . بعضی زنا و ظلم  چون -  است  حرام  آن

حجاستجدالينه   ستیزه  و به  آوردن خشم و به  با کسی  کردن  مجادله جدال: «در

  امور در حج  این است، یعنی:«  نهی»جا،   در هر سه«  نفی«  . مراد از صیغه اوست  واداشتن

خيري»  است  حرام كار هر دهيدميانجامكهو آن»  ای صدقه  دادن  چون« راخدا

بر   است  و ترغیبی  تشویق  دهد. این می  پاداش شما در برابر آن  و بنابراین، به «داندمي

  . در حدیث بعد از ذکر معصیت  شر و بر طاعت خیر بعد از ذکر  اعمال  دادن  انجام

  ما تقدم  ویده، غفر له  لسانه  من  المسلمون  وسلم  نسکه  قضی  من» است:  آمده  شریف

  در امان  و دستش  آزار زباناز   داد و مسلمین  انجام را  حجش  مناسک  هر کس : ذنبه  من

 . سفر حجتان  برای «برگيريدوتوشه»«. شود می  آمرزیده اش گکشته  گناهان بودند،
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 خانه  حج  ما به  گفتند: چگونه یمن( می  )اهالی  از اعراب  برخی نزول:  سبب

؛  نیست کنمم  دهد؟! این نمی  ما نان  کنیم، اما او به و قصد او را می  رفته  پروردگارمان 

رفتند و  می  حج به  زادوبرگی  بدون امر،  از این  با اطمینان  دهد. پس می  مان قطعا او روزی

  توکل  معنای  فرمود که اعالم . لکا خداوند کنیم می  توکل  سبحان  گفتند: ما بر خدای می

توشهبهترينتدرحقيقكه» کرد و فرمود: بدانید  کار نهی  را از این  و ایشان  نیست  این

  که  است  کاری دنیا،  توشه  وبهترین  آخرت  سرای  برای  توشه  بهترین  یعنی «استتقوي

و»باز دارد   از مردم  کمک  درخواست و او را از  داده  یاری  تعالی  حق  را بر تقوای  انسان

  آن  شده  ز؛ خالصهر چی  و لب  است  لب الباب: جمع «پرواكنيد!ازمنخردمنداناي

 اند. گفته  ؛ لب عقل  به  جهت  است، از این

 

ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ  ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌڌ  ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ  

 ڑ ک ک

  مجنه عکاظ، فرمود:  که  است  شده  روایت  عباس از ابن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  خاصی  رونق  مناسک  در ایام  بود که  تجاهلی  در دوران  بازار تجارتی  و ذوالمجاز، سه

کنند،   تجارت  حج  درایام  که  از این  گرفت، اما بعد از اسالم، مسلمانان خود می به

شد:   نازل  پس نمودند، سؤال صخدا  مورد، از رسول  کردند و در این  گناه  احساس

گناهي»   و طلب  و تجارت «برآييدپروردگارتانروزيدرطلبكهنيستبرشما

  تبدیل  شما در حج  اصلی مقصد  به  نباید تجارت  ولی جا گردانید، یک  را با حج  روزی

ازوچون»شما بینجامد   حج  در اعمال  نقصانی  به  تجارت  به  شود، و نباید مشغولیت

  عنیی -  زیرا وقوف  در عرفات  بعد از وقوف «نموديدكوچ»  مزدلفه  سوی  به «عرفات

باشد،  می  حج  ارکان  ازمهمترین  عمل  و این  است  فرض  بر حاجی -  در آن  توقف

  شود که می  خاطرنشان«.  است  عرفه همان  حج»است:   آمده  شریف  در حدیث  که چنان

  در آن  بزرگ  و گناهان  داشته  بزرگی  فضیلت -  الحجه ذی  روز نهم  یعنی -  روز عرفه

 خداوند  که  روزی  هیچ» است:  آمده  شریف  درحدیث  که ود. چنانش می  بخشیده
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را   عرفات...«.  نیست  روز عرفه  چون آزاد نماید،  دوزخ  ازآتش  تعداد را در آن  بیشترین

کنند.  پیدا می  و شناخت  دیگر معرفت با یک  در آن  مردم  رو که نامیدند، از آن  نام  این  به

درمشعرالحرام»نمودید   کوچ  از عرفات ! چون آری را   )لبیک  با تلبیه «يادكنيدخدا

 بعد از نماز بامداد.  کردن مغرب، عشاء و بامداد و دعا  نمازهای  گفتن( وادای

  قرار گرفته  بر آن  امام  که  است  مزدلفه  در سرزمین  قزح  کوه  محل مشعرالحرام:

  را برآن  الحجه ذی  و نماز بامداد روز دهم  جهالح ذی  و عشاء روز نهم  مغرب  ونمازهای

  تاوادی  عرفه  از تنگه  مزدلفه  دو کوه  ؛ میان اند: مشعرالحرام گفته  کند. بعضی می  اقامه

را   و آن  است  عبادت  برای  نشانگاهی  چون نامیدند،« مشعر»را   محسر قراردارد. آن

شود. در   انجام  نباید درآن  منهیه  اعمال و  است  حرمت  دارای  چون نامیدند،«  حرام»

ذکر و   به  درمشعرالحرام صخدا  رسول» است:  آمده  مسلم  روایت  به  شریف  حدیث

شماكهآنشكرانهكنيدبهويادش»«. شد  کامال روشن  صبح  که چندان دعا ایستادند،

  هدایتی  به  که چنان نیکو،  ذکری  را به  ذکر کنید خداوند متعال یعنی: «استنمودهراراه

  خویش  حج  و مناسک  دین  ها واحکام نشانه  سوی  نمود و به  نیکو شما را هدایت

  در عقیده  هم «بوديد»  حق  از راه «ازاين،ازگمراهانپيشوهرآينه»کرد   راهنمونیتان

  و شفاعت  پرستش  به و آنها را  بوده  مشغول  بتان  عبادت  ؛ زیرا به در عمل  و هم

 گرفتید. می

 

 ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ  

  )قبایل آن  کیش هم  و قبایل  قریش است:  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  این  . آنها درتوجیه در عرفات  کردند و سایر مردم می  وقوف  حمس(، قبال در مزدلفه

  . پس او هستیم  نشینان و حرم« هللا  اهل»! ما  نیستیم  ایر مردمگفتند: ما مانند س می  کارشان

  همه  میان  وبرابری  مساوات  اصل  برداشته  را از میان  تبعیض  شد و این  نازل  کریمه  آیه

همانسپس»را بر پا و استوار گردانید:   مسلمانان كهاز روانهمردم»  انبوه «جا

روانهمي نيز شما   رمی  برای روز عید  ! یعنی: در صبحگاه قریش  ای «شويدشوند،

 شوید.  روانه  منی  سوی  به  از مزدلفه  جمرات
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وقصور   آنها از کوتاهی  همه  در انجام  و انسان  بسیار است  حج  اعمال  و از آنجا که

زخداوندوا» فراخواند:  آمرزش  طلب  را به  مؤمنان  بنابراین،خداوند متعال  نیست  خالی

خداكه»دعا   قبول  و مواضع  رحمت  نزول  ، در اماکن گناهانتان  برای «بخواهيدآمرزش

در اینجا و در « سیداالستغفار»  دعای  خواندن  که  باید دانست «استمهربانآمرزنده

  سید االستغفار این»است:   آمده شریف  دارد. در حدیث  خاصی  اوقات، فضیلت  همه

  عهدك  عىلنا أو  نا عيدكأو  خلقتن   نتأال إ  لهإ ال  ريب  نتأ  اللهمبگوید:   بنده  که  است

بوء بذني ، أو  علي   بنعمتك  لك بوءأرش ما صنعت،   من  عوذ بكأاستطعت،  ما  ووعدك

  شب  بخواند و در آن  در شب دعا را  این  هر کس . نتأال إ  يغفر الذنوب ال  نهإف  فاغفرل

  روز بمیرد؛ به  بخواند و در آن را در روز  آن  شود و هر کس می  رد؛ وارد بهشتبمی

از نماز  صخدا  رسول  چون  که است  آمده  مسلم  در صحیح«. شود می وارد  بهشت

کند  می  جریر نقل کردند. ابن می  مغفرت طلب  عزوجل  بار از خدای  شدند؛ سه می  فارغ

 خواستند.  آمرزش  خویش  امت  برای  روز عرفه  در شامگاه ص حضرت  آن  که

 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ  ڻ ں ں ڻ

 ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ 

عیدقربان( از   نحر )روزهای  در ایام  یعنی: چون «راادانموديدمناسكتانچونپس»

ح، جمرات، ذب از: رمی  است  روزها عبارت  این  اعمال  که شدید،  فارغ  حجتان  اعمال

يادميپدرانتانكهگونههمانپس»  افاضه  سر و طواف  تراشیدن بهتروكنيد،را يا

 «.بيشترازآن،خداوندرايادكنيد

  خویش  از حج  چون  بود که  این  اعراب  رسم است:  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  گکشتگان و مناقب  ر نیاکانایستادند و از مفاخ می  جمرات  در محل شدند، می  فارغ

  و یاد خویش ذکر  کار به  این  جای را به  آنان  متعال  خدای  پس گفتند، می  سخن  خویش

  روز از ایام  دومین ، در الوداع در حجه صخدا  رسول  که  شویم فرا خواند. یادآور می

ها فراخواندند و  فروشیفخر  گونه این  ترك  را به  و اعراب  ایراد نموده  ای ، خطبه تشریق

ال ال أواحد،   باكمأ  نإواحد، و  ربكم  نإ!  هيا الناسأ»است:   ایشان  شریف  حدیث  این  آن
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محر أ عىلسود سود، وال ألأ عىلمحر عريب، وال أل  عىل  عجم ، وال لعجم  عىل  لعريب  فضل

و   است  یکی  پروردگارتان  مانگ ! بی مردم  ای« »اهلل  رسول  ؟ قالوا: بلغغت  بلي أ، یال بالتقوإ

را بر عربی،   و عجمی  را بر عجمی  عربی  باشید که  است، آگاه یکی  پدرتان  گمان بی

  . آیا ابالغ تقوی  مگر به  نیست  ای و برتری  فضل  هیچ  را بر سرخ  سیاه و  را بر سیاه  سرخ

 .«نمود  ابالغ صخدا  ! رسول یکصدا گفتند: آری ؟ همه ام کرده

ماعطاكندنيابهگويند:پروردگارادرهمينميهستندكهكسانيپس،ازمردمان»

 در  ای بهره  کسانی  چنین  برای یعنی: «نيستنصيبيدرآخرتبرايشكهآنحالو

  محدود و محصور به  وغمشان  هم  را بطلبند زیرا تمام  آن  که  نیست  آخرت

 . دنیاست همین

  این  پس اند.  شده  دنیا نهی  دعاها بر طلب  از محدودساختن  ، مسلمانان کریمه  آیه  ندر ای

 دهند. قرار می  هدفشان  و بزرگترین  آمال  دنیا را منتهای  که  است  گر کسانی آیه، نکوهش

 

 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  

آنان» از بهميهستندكهكسانيو پروردگارا! بهرهگويند: دنيا در درنيكما و

مؤمنانند.   اینان  که «بداردراماندوزخعطافرماوماراازعذابنيكبهرههمآخرت

و  زیبا  همسری  چون کنند، می  در دنیا طلب  نیکوکاران  که  است  دنیا: چیزهایی  نیک بهره

آخرت:  نیک  . و بهره یتو عاف  و سالمتی  پاکیزه  صالح، روزیی  شایسته، فرزندانی

  در آن خداوند که  است  هایی و دیگر پاکیزگی  ، حور عین پروردگار رحمان  خشنودی

  و مسلم  بخاری  روایت به  شریف  . در حدیث است  داده  نیکوکار وعده  پرهیزگاران  برای

ربنا «  یدعا  همین خواندند، رامی  آن صخدا   رسول  که  دعایی  بیشترین»است:   آمده

 بود.« اتنا...

 

 ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

راآنان»مککور   و دعای  با حج «اندآوردهعملبهكهآنچه»  جنس «ازاينانندكه»

  مشغول خود به  از کار دیگری  زیرا او را کاری «استالحسابسريعهللوااستايبهره
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  نصف  را درمدت  خلق  ؛ او تمام ستا  آمده  شریف  در حدیث  که و چنان گرداند، نمی

 کند. می  دنیا محاسبه  روز از ایام

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ   

 ٿٿ ٿ ٹٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ 

و   دوازدهم یازدهم،  اند از: روزهای عبارت  که «يادكنيدمعينوخدارادرروزهايي»

  ، ایام اختالفی هیچ  و بی  بوده  در منی  اتجمر  زدن  روزهای  که  الحجه ذی  سیزدهم

  زدن  در هنگام  حجاج  اند؛ تکبیر گفتن مأمور شده  بدان  که  ذکری  باشند. البته می  تشریق

  و سرزمینهایشان  در مناطق  سایر مسلمین  گفتن ها( در منی، و تکبیر )سنگریزه  جمرات

  تا بعد از نماز عصر آخرین  روزعرفه  بحبعد از نمازها و غیر آن، از ص  جهان  در تمام

غیر   که  جز این برابرند،  وغیر آن  ذکر، حاجی  . و در این است  تشریق  روز از ایام

كسپس»گوید  می  تلبیه  درآن  اما حاجی گوید، تکبیر می  ، در روز عرفه حاجی هر

داد   انجام «رادردوروز»  همربوط  اعمال و بنابراین،  از منی  شدن  خارج  به «كردشتاب

را زد و از   تشریق، جمرات  از ایام  روز دوم در  هر کس یعنی: «براونيستگناهي»

را در روز   و جمرات «تأخيركردوهركس»  بر او نیست  رفت، گناهی  بیرون  منی

  دو صورتهر   چون «براونيستگناهي»نیز نمود،  کوچ  از منی  گاه نیز زد، آن  سوم

  شب  سه  مدت  به  در منی  باشد. اما ماندن می هر دو امر مخیر  میان  و حاجی  است  مباح

و در  «استكردهپيشهتقويكهكسيبراي»  جمرات، بهتراست  زدن  روز برای  و سه

  در حج  گیرد که نمی  تعلق  کسی  به  گناه . یعنی: است ، از خدا پروا داشته خویش  حج

  گیرد که نمی  تعلق  کسی  به  گویند: گناه می  آن  در معنی  بعضی باشد.  داشته  تقوی  خویش

وازخداپروا»بپرهیزد   گناهان  کند و از تمام  را رعایت  تقوی  از حج  بعد از بازگشتن

شما را در برابر   در آخرت، پس «اومحشورخواهيدشددرپيشگاهكنيدوبدانيدكه

 دهد. جزامی  تاناعمال
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  احکام  عمده بیان  به - 230تا  122  از آیه  یعنی -  آیه  در هشت  ، خداوند متعال سان بدین

آیات، نظر فقها را نیز  ما در ضمن  . که در آنها پرداخت  خویش  و ارشادات  و عمره  حج

1کردیم  نقل  اجمال  بود، به  مجال  تا آنجا که
 

  واسماعیل  ابراهیم  ، از زمان جاهلیت  اعراب  در میان  حج  کمناس  که  ذکر است  قابل

از   و منکرات  شرك  انواع  آمد؛ بعد از زدودن  نیز که  و اسالم  بوده  شناخته  السالم علیهما

را افزود. یادآور   از مناسک  برخی  در آن  ولی خود ابقا کرد،  حال  را به  آن، آن  دامن

  با این  بر مسلمانان  هجری  ششم  را در سال  حج  ، فریضه تعالخداوند م  که  شویم می

  ، فرض«24/  عمران آل» ﴾ھ ھ ے  ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿اش:  فرموده

ابوبکر   امارت  به  هجری نهم  در سال دادند،  انجام  مسلمانان  که  حجی  گردانید و اولین

گردیدند و   حج  معاز  هجری  دهم  خود در سال صخدا رسول  سپس بود،  صدیق

زیر را   چهار عمره  عمرشان  در تمام ص حضرت  آن  آوردند. همچنین  جای رابه  مناسک

 بود:  القعده ذی آنها در ماه  همه  اند که آورده  جای  به

 . ششم  سال  القعده حدیبیه، در ذی  عمره -1

 . هفتم  سال  القعده قضاء، در ذی  عمره -2

 . هشتم  سال  القعده یجعرانه، در ذ  عمره -0

 . دهم  سال  القعده با حج، در ذی  همراه  عمره -2

  که  است  حجی  با ادای  در رمضان، معادل  ای عمره  ادای»است:   آمده  شریف  در حدیث

 «.باشد  شده  انجام  با من  همراه

نظر   فاختال  عمره  در فرضیت  ولی نظر، اتفاق  حج  علما در فرضیت که:  باید دانست

ها و  . اما مالکی است فرض  حج  نیز چون  گویند: عمره ها می ها و حنبلی دارند. شافعی

  از حج  یک  کدام  که  باره علما در این  . همچنین است  سنت  عمره  ها بر آنند که حنفی

بر   نظر دارند. احناف اختالف دارد؛  بیشتری  و فضیلت  بهتر است« و مفرد  قران، تمتع»

ها و  مالکی«. مفرد«  حج  و بعد از آن«  تمتع» حج  است، سپس  افضل«  قران«  حج  نند کهآ

                                                 
 تفصیل این احکام را باید در کتب جست. 1
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« افراد«  سپس ،« تمتع«  بهتر از همه  ها برآنند که گویند و حنبلی رامی  آن  ها عکس شافعی

 است:   این  اجمال  به  و قران  تمتع افراد،  . تعریف است«  قران»  حج  و بعد از آن

  اتمام بعد از به  عمره  برای  بستن  احرام  حج، سپس  فقط برای  بستن  افراد: احرام  حج -1

 . است  حج  رساندن

  عمره برای  بستن  از: احرام  است  و عبارت  است  آفاقی  حاجی  تمتع: مخصوص  حج -2

 . مکرمه  از مکه  حج  برای  بستن  احرام  از میقات، سپس  حج  در ماههای

  یابه ببندد،  جا احرام یک  با هم  و عمره  حج  برای  شخص  که  است  قران: آن  حج -0

  داخل -  حج و در ماههای  در یکسال -  را در آن  دیگری  سپس ببندد،  از آنها احرام  یکی

 گرداند.

 كنيم:مياشارهآياتدراينذكرشدهاحكامواربهطورفهرستدراينجابه

 . و عمره  حج  و کامل  متا  ادای -1

 .گکشت  آن  تعریف  احصار، که  حکم -2

 . بستن  احرام -0

 . هدی  ذبح -2

 . احرام  سر در حال  )فدیه( تراشیدن  جزای -5

 . تمتع  حج  فدیه -2

 . حج  وقت -4

 . مسجدالحرام  مقیمان  حکم -8

 . احرام  ممنوعات -2

 . در حج  تجارت -13

 . در حج  جاهلی  امتیازات  و نفی  ساواتو م  برابری  اصل -11

 . دعا و ذکر در حج -12

 . استغفار در حج -10

 . جمرات  رمی -12

 . عرفه  به  وقوف -15
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 . حج  در ایام  آن  و اوقات  تکبیرگفتن -12

 . گفتن  تلبیه -14
 

 ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ         چ ڇ ڇ ڇ 

مردمان» از دربارهاو،خنسكههستكسيو را بهزندگانيتو شگفتدنيا

. مراد از  و خیر است  تو و نمایانگر ایمان  طبع  باب  سخنش  که  روی  از آن «آوردمي

 دارند. می  را آشکار و کفر را پنهان  ، ایمان و نمکین  چرب  با سخنان  آنان: منافقانند که

  بن اخنس»  نام به  منافقی  است، درباره  آمده  زولن  سبب  در بیان  که چنان  کریمه  آیه  این

  اظهار مسلمانی  خویش  شیرین  با سخنان  آمده صخدا  نزد رسول  شد که  نازل«  شریق

  مسلمانان  زراعتی  خود، زمینهای  برگشت  در راه شد،  خارج  از نزدشان  که کرد و همین

 د.رو نابود ک  را پی  و چهارپایانشان  را سوزانده

برآنچه»  منافق  آن «و» را   جدی سوگندهایی یعنی: «گيردميگواهدارد،دردلخدا

  محبوب  من  قدر در قلب شما چه  که  است  گوید: خداگواه می صپیامبر  خورد و به می

آنوحال» ! وفادار و متعهد هستم  اسالم  به  اندازه چه  من  که  است  هستید! یا خداگواه

 «.استدشمنانتريناوسختكه
 

 ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ  ڑ ک ک ک 

خود  توان  کوشد با تمام و می «شتابدمي»! صمحمد  از نزد تو ای «برگرددوچون»

و مکر   وایکایی  خرابکارانه  اعمال  ، سازماندهی با ویرانگری «فسادنمايددرزمينكه»

»  مسلمین  علیه  چینی  و توطئه نسلكشتو خداوندو و سازد نابود رارا فساد

  که  آنچه  میان  فرقی  هیچ بی شود، می  فساد را شامل  انواع  همه تعبیر،  این «ندارددوست

  چون  که  است  اند: مراداین گفته  . بعضی یا در دنیاست  در دین  فساد و تباهی  موجب

فسادانگیز   بر اثرحاکمیت خداوند فساد کند،  برسد و در زمین  حکومت  ستمگر به

  نابود و نسلها تباه کشتزارها امر،  این  سبب دارد و به بازمی  را از خالیق  باران او،

 گردند. می
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 ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

 «كشاندميگناهوتكبراورابهشود؛ازخداپرواكن،نخوتاوگفتهبهوچون»

  درقلب  که  خاطر گناهی به دارد، پند و اندرز باز می  او را از قبول  نیبی بزرگ خود یعنی:

  گناه  رابه  وی بر او،  نفس  هوای  و چیرگی  باشد. یا: غلبه می  نفاقش  و علت  است  وی

برايجهنمپس» گردد کفر می  ، مرتکب بینی دارد. یا: از سر استکبار و خود بزرگ وامی

  مهاد: بستر آماده «استبدآرامگاهيوچه»  وی  سزا و عقاب  وانعن به «استاوبس

شد زیرا   نامیده  نام  این  و ریشخند به  تهکم  از روی  و جهنم  است  خواب  برای  شده

 د.باش استقرار کفار می  محل
 

 ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ  ھ ھ ھ 

 «فروشدخداميخشنوديطلبخودرابرايجانكهاستكسيمردموازميان»

گکرد.  از منکر می  و نهی  معروف  جهاد و امربه  چون  در اعمالی  خویش  واز جان

 از مکه  فرمود: چون  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  ازصهیب

  امیهنگ ! صهیب  گفتند: ای  من  به  را کردم، قریشیان صپیامبر  سوی  به  قصد هجرت 

ما   از میان  ثروت و  با مال  و اکنون  نداشتی  و ثروتی  مال  ما آمدی، هیچ  سرزمین  به  که

گفتم: اگر   آنان  به  ! پس دهیم تونمی  کار را به  این  هرگز اجازه  خدا که ؟ به شوی می  خارج

  دادم  آنان  را به  المم  گاه ! آن گفتند: آری روید؟ کنار می  شما بدهم، از سر راهم  را به  مالم

  رسیدم، همین صخدا  نزد رسول  مدینه  به تا  کردم  باز کردند. حرکت  را بر من  و راه

« را برد!  معامله  ابایحیی را برد،  معامله  ابایحیی» فرمودند: مرا دیدند، صخدا  رسول  که

  کریمه  آیه  این  علما بر آنند کهاکثر »گوید:  کثیر می اما ابن شد.  نازل  کریمه  آیه  این  گاه آن

بهوخدانسبت»«.  است  شده  کند، نازل پیکار می خدا  در راه که  هر مجاهدی  درباره

و   کرده  عنایت  عظیم  اندك، پاداشی  در برابر عمل  آنان  به  پس«استمهربانبندگانش

  و احسان  رحمت  کران بی  نگرداند و از خوا نمی  مکلفشان  بیشتر ازحد توانشان  به

و   غالب  در زمین  مفسدان  نبود، شر گروه  سازد و اگر چنین سرازیر می  برآنان  خویش

 ماند. نمی  باقی  صالحی  دیگر در آن  شد تا بدانجا که فراگیرمی



185 

  وهشداری  ، دلیل کریمه  آیه  اند: این گفته  کریمه  آیه  این  حکم  در بیان  مالکی  علمای

  در احوال و تفحص  تحقیق  و دنیا و ضرورت  احتیاط در امور دین  بر رعایت  است

  کار آنان  باطن کند تا از  عمل  مردم  ظاهر احوال  نباید به  حاکم  که  و این  شهود و قضات

  به که:  است  این -  گفته  قرطبی  که چنان -  صحیح  باشد. اما قول  جو نکرده و  جست

  که عمر  فرموده  این  دلیل  به آشکار شود،  آن  خالف  که  گاه شود تا آن می  ظاهر عمل

شما   اکنون و ما هم  است  شده قطع  ! همانا وحی مردم  ای» است:  شده  روایت  در بخاری

  به  هر کس  پس شود، ما آشکار می شما بر  از اعمال  که  کنیم می  مؤاخکه  چیزی  را بر آن

  و ما را به  گردانیم می  خود نزدیک  به و  گردانیده  شکار ساخت، او را ایمنما خیر را آ

  به  کند و هر کس او را می  نهان  خود حساب و خداوند  نیست  کاری  وی  اسرار نهان

کنیم، هرچند  می  تصدیقش  و نه  گردانیم می او را ایمن  آشکار ساخت، نه را  ما بدی

 «. نیکوست  در نهان  کارم  بگوید که
 

ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ۆ  ۈ 

 ۈ ٴۇ ۋ 

  ومنافقان  مؤمنان، کافران  طایفه  سه  به  مردم  شدن از تقسیم  سبحان  خدای  که  بعد از آن

اسالمآيينجابهيك!همهمؤمناناي»دهد:  می  فرمان  را چنین  مؤمنان  اینک یاد کرد،

  زبانها و دلهای  درآیید، به  اسالم  آیین  خود به  تمامی  و به  الماس  تمامی  به یعنی: «درآييد

از   را حال«  کافه»  از مفسران  . برخی اسالم  ها و فروع و شاخه  ارکان  همه  خود و به

  شما به  ! همه مسلمانان شود: ای می  چنین  معنی  صورت  در این  که دانند، می« ادخلوا»

«.  است  اول  معنی  همان  صحیح اما معنای»گوید:  کثیر می آیید. ابندر   اسالم  به  تمامی

،  اسالم  و قطعی  ثابت  در برابر احکام مسلمان  و شخص  پکیر نیست تجزیه  ! اسالم آری

  از اسالم  که  یا این بپکیرد،  آن  تمامی  را به یا باید اسالم  پس یا رد ندارد،  پکیرش  قدرت

  افگنی و تفرقه  در تجزیه «نكنيدپيرويشيطانوازگامهاي»  است  رجخا  آن  تمامی  به

  با هدف  شیطان  که  و گناهانی  از شبهات و  و کشمش  در دین، یا در اختالف
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اوكه»او نروید   راههای  نکنید و به  دهد، اطاعت شما دستور می  شما به  ساختن گمراه

 «.آشكارشماستدشمن
 

ې ې ې ې ى ى ائ  ائ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ
لغزش»   انحراف  لنگید و از آن  حق  راه  به  شما از رفتن  و پای «شديدواگردچار

آنپس»پیدا کردید   گرایش  شیطان  راههای  و به  ورزیده داليلبرايكهاز شما

داوندخبدانيدكه»  است  بر حق  انتخاب  اسالم، یگانه  ورود به  که  بر این «آشكارآمد

  حق و جز به «استحكيم»گرداند  از شما او را عاجز نمی  گرفتن و انتقام  است «غالب

 گیرد. نمی  انتقام

و   سالم بنهلل عبدا  درباره  کریمه  آیه  اند: این گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

را   روز شنبه  آنان  که  هنگامی ،شد  بودند نازل  شده  مشرف  اسالم  به  از یهود که  یارانش

روز هلل! ا کردند و گفتند: یارسول  و شیر شتر اظهار کراهت  داشتند و از گوشت  بزرگ

دهید،   را اجازه  آن  بزرگداشت ما  به  داریم، پس می  را بزرگ  ما آن  که  است  روزی  شنبه

  آن  قرائت  به  شبانگاهدهید تا   ما اجازه  است، لکا به خداوند  نیز کتاب  تورات

 شد.  نازل  کریمه  آیه  بود که  ! این بپاخیزیم

 

ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی   ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 ی  

خداكهغيرازاين»اند  سر باز زده  اسالم  آیین  از ورود به  که  آنان «كشندانتظارنمي»

  جز این کشند انتظار نمی نی:. یع و عکاب  و حساب  نهایی  داوری  برای «بيايدنزدشان

  برای«  آمدن»  صفت  اند: ما به گفته  سلف  فرود آید. علمای  برآنان  یا عکابش  امر وی  که

و   تحریف  است، بدون شده  بیان  از آیات  و نظایر آن  کریمه  آیه  در این  که خداوند

خداوند متعال،   صفات  رهدر با  قول ! . آری داریم  ، ایمان و تمثیل  و تکییف  تعطیل

و   در صفات  در ذات، نه  نه همانند او نیست،  اوست، چیزی  ذات  در باره  قول  همچون

کشند جز  انتظار نمی اند، سرباز زده  اسالم  آیین  از ورود به  که  آنان «و».  در افعالش  نه
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در»  منحرفان  مورد این در خدا  فرامین  اجرای  بیایند برای «فرشتگان»  امر را که  این

خواهدسرهيك»  ناخواه خواه  داوری «وكار»  و رقیق  و نازك «ازابرسپيدسايبانهايي

به»  پکیرفت خواهد  تحقق  و عکابشان «شد كارها بازميوسرانجام، در  «گرددخدا

 دهد. می  مناسب  جزایی  در برابر اعمالشان  مردم  همه به  تعالی  حق  گاه آخرت، آن

  حال  واصالح  توبه  سوی  باید به می  که  این  به  مؤمن  برای  است  ای اشاره  کریمه  آیه  این

او را   قیامت  حیاتش  او را غافلگیر نکند زیرا اگر در دوران  الهی  بشتابد تا عکاب  خویش

خواهد   یرشغافلگ دارد، می بازش  صالح  از عمل  که  یا بیماریی  مرگ غافلگیر نسازد،

 . ساخت
 

ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ

 ٹ 

از  !صمحمد  ای «داديمآنانبهروشنيهايبسيارنشانه؛چهبپرساسرائيلازبني»

  معجزات  چه  خویش  انبیای  وسیله  ما به  ، که گرانه سرزنش  با پرسشی  بپرس  اسرائیل بنی

دریا،   ید بیضا، شکافتن عصا،  ؛ چون فرستادیم  سویشان به  ریبسیا  روشن  و برهانهای

  تو چه  رسالت  حقانیت  درباره  که  بپرس  . یا از آنان و غیره  و سلوی  من  آوردن فرود

  آنان  که  هنگامی  ولی -  است  هر دو تفسیر صحیح  که -؟  ایم داده  آنان  به  روشنی  آیات

  همچنین  پس شدند،  مجازات وجه  شدیدترین  به کردند،  اسیما را ناسپ  نعمتهای  این

  فراخوانده  اسالم  تمامی  پکیرفتن به  که  گاه ، آن در عصر رسالت  و روز آنان  حال  است

  پس زنند، سر باز می  خواسته  این  و ازاجابت  کفر ورزیده  الهی  آیات  اما به شوند، می

كس»را انتظاربکشند   نهمانند نیاکانشا  باید سرنوشتی هر رانعمتو یعنی:  «خدا

كهازآنپس»  است  داده  خویش  انبیای به  را که  وی  روشن  و آیات  و دین  هدایت

خداوندكه»باید بداند  در برابر آنها،  شکرگزاری  جای به «سازداوآمددگرگونبراي

 «.كيفراستسخت

را   آن  هرگز اندازه  که  است  یهودیان  برای  تهدید و تخویفی  نچنا  حامل  کریمه  آیه  این

 تصور کرد.  توان نمی
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ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 

 ڃ چ چ   چ  چ

  همین  به  شدن  و با فریفته «استشدهگرداندهآراستهكافراندنيادرچشمزندگاني»

آرایشها   این  اما مؤمنان، مفتون رویگردانند،  آخرت  کفار از زندگانی  که  آرایشهاست

رامؤمنان»  کفار بدبخت  این «و»  است  آخرت  سوی  به  و رویکرد ایشان  نگشته

  رؤسای  از دنیا، همانند بهره  اینان  گویند: بهره و می  خاطر فقرشان به «كنندريشخندمي

  دنیا را سر منزل  متاع  به  رسیدن  که  آنان  نیست، هم  گمراهی  عرصه  کفر و پیشتازان

  در زمان  شود که می  خاطرنشان -دانند  می بدبختی  را مایه  از آن  و محرومیت  سعادت

کور   دالن تاریک  اما این -بودند   فقیر وتهیدست  مؤمنان  غالب  کریمه  آیه  این  نزول

قيامتپرهيزكاران» خبر از آنند که: ، بی ذهن روز در در   زیرا ایشان «برترندآناناز

  رسول  که  است  آمده  علی  روایت  به  شریف  . درحدیث در دوزخ  بهشتند و کافران

خاطر   کند، یا او را به  طلب  خواری  مؤمنی  مرد یا زن  برای هر کس»فرمودند:  صخدا

و   نمودهتشهیر   او را در روز قیامت  عزوجل  خدای تحقیر نماید، اش فقر و تنگدستی

  نسبت  او چیزی  یا به بندد،  بهتان  مؤمنی  بر مرد یا زن  گرداند و هر کس می رسوایش

افگند  می  از آتش  ای بر پشته  را در روز قیامت  وی  سبحان  در او نیست، خدای دهد که

  یک  زلتو من  جایگاه  گمان بی آید،  است، بیرون  داده  مؤمن  آن  به  که  از نسبتی  که  آن تا

  چیزی  وهیچ  است  مقرب  فرشته  یک  تر از جایگاه متعال، برتر و گرامی  نزد خدای  مؤمن

در   و مؤمن  کارنیست توبه  مؤمن  یا زن کار، توبه  تر از مرد مؤمن محبوب نزد خداوند

و   خانواده  میان مرد در  یک  که  گونه  است، همان  شده  و شناخته  معروف  آسمان

بيوخداوندهركس»«.  است  شده  شناخته  ندانشفرز بخواهد، در دنیا  «حسابرا

  و این  وی  و بدکاری  و کفر یاتقوی  ایمان  حساب  ، بدون اندازه  بدون «بخشدميروزي»

است:   آمده  شریف  در حدیث . است  خالیق  او بر همه  عام  و رحمت  عدل  از ایجابات

  جرعه  کافری  داشت، هرگز به می  ارزش  ای پشه  بال  اندازه به نداگر دنیا نزد خداو»

پرهیزکار   مؤمن  زیرا رزق  نیست  گونه این  وضع  اما در آخرت«. چشانید نمی  از آن  آبی
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  جز عکاب  کافر در آنجا روزیی  که  در حالی در دنیاست،  وی  تر از رزق وسیع  در آن

 ندارد.  جهنم

  آخرت  در دنیا نیز همچون -افراد   بر خالف -ملتها و امتها   حال  که  ستباید دان  لیکن

و   با کار وتالش  که  است  امتها این  پروردگار درباره  زیرا سنت  است  کامال متفاوت

 گرداند. می  را ذلیل  و تنبلی، آنان  کاری دهد و با بی می  عزت  آنان  به  سازندگی

 

ڈ ژ ژ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ

ڑ  ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

 ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ 

بر  -  تا عصرنوح  آدم  از دوران -  مردم  یعنی: همه «بودنديگانهمردم،امتي»

  پرستش درازا کشید، به  زمان  چون  است، سپس  اسالم  همانا دین  بودند که  ای یگانه  دین

اند: مراد،  گفته  بعضی شدند.  و کفر تقسیم  ایمان  دو شاخه  به  شد و مردم  ها رایجبت

اول،   توحید بودند. اما رأی بر آیین  همه  هستند که  در کشتی  وی  و همراهان  نوح

  ذیل  معانی  به  کریم  در قرآن«  امت» لفظ  که  شویم ادآور میی.  است  جمهور مفسران  رأی

 است:   فتهکار ر به

گفتیم، مراد   که . و چنان امام - 2.  زمان - 0.  و آیین  کیش  ؛ یعنی ملت - 2.  جماعت -1

راخداوندپيامبرانپس»  است  و آیین  دین -  اکثر مفسران  در رأی -در اینجا   از آن

در   همه  گوید: مردم می  که  است  دیگری  بشر. اما در اینجا رأی  هدایت  برای «برانگيخت

.  بشر برانگیخت  هدایت  برای را ‡پیامبران خداوند  پس بودند،  امت  یک  گمراهی

بودند و   هدایت  امت  همه  مردم که:  این داده، یعنی  جمهور را ترجیح  کثیر رأی ابن  ولی

را برانگیخت: ‡ پیامبران کردند، خداوند  اختالف  در کار دین  که  بعد از آن

کفر   اهل  برای  دهنده و بیم  صالح  و عمل  ایمان اهل  آور برای مژده «دهندهوبيمآورمژده»

فروفرستادتاميانحقرابه»  آسمانی  کتب  یعنی: جنس «،كتابوباآنان»و فساد 

آنچهمردم همدر   اعمال  و قبح  و حسن  از عقاید و امور غیبی «داشتنداختالفبا

گوید:  می ك عباس داور باشد. ابن  مردم  آسمانی، میان  تاکتابهای یعنی:«كندداوري»
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  بر شریعت  قرن، همه  ده  در این  بود و مردم  فاصله  قرن  ده  علیهماالسالم و آدم  نوح  میان»

از   قرآن  که  پیامبرانی«. پدیدار شد  اختالف  در دین  بود که  پایداربودند و بعد از آن  حق

 سابق  آسمانی  یعنی: در کتب «درآنكسوهيچ»اند.  تن  یاد کرده، هجده  نام  هب آنان

داليلكهازآنشد،پسدادهآنانبه»کتابها   این «كهمگركسانينكرد،اختالف» 

 نکردند، مگر  اختالف یعنی: «داشتندهمباكهورقابتيازرشكآمد،برايشانروشن

و   و وحدت  اتفاق  آسمانی، داعی  کتب  که  در حالی بر دنیا،  حسد و حرص  سبب  به

خداوند،پس»و مسیحیانند   ؛ یهودیان بود. مراد از آنان  هدایت  راه  به  شان رهنمونی  مایه

 یعنی: خداوند «كردهدايتداشتند،اختالفدرآنكهآنچهحقيقترابهمؤمنان

کرد   هدایت حق  سوی  در قرآن، به  پیشینیان  اختالفات  علل  بیانرا با  صمحمد  امت

  از خلق «راخواهدوخداوندهركه»  خویش  و علم  فرمان  به یعنی: «خويشاذنبه»

 . اوست  ، از آن بالغه  و حجت  و حکمت «كندميهدايتراستراهسويبه»  خویش

 باطال   رنا الياطل أوارزقنا اتياعه، و حقا    رنا احلقأ  اللهم»است:   مأثور آمده  در دعای

  ما حق  بارخدایا! به :ماماإ  ملتيسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقني  وارزقنا اجتنابه، وال جتعله

و پرهیز از   بنمایان  را باطل  ما باطل  وبه  کن  مان را روزی  از آن  و پیروی  بنمایان  حق را،

را  و ما  شویم می  گمراه  که  نگردان  ومبهم  ما پوشیده را بر  و آن  نک  را روزیمان  آن

  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  درحدیث«.  بگردان  پرهیزگاران  پیشوای

  هستیم  آنها در روز قیامت  )در دنیا ( و اولین  امت  ماآخرین»فرمودند:  صخدا   رسول

  از ما کتاب  دیگر قبل  امتهای  شویم، لیکن وارد می  بهشت  به هک  هستیم  کسانی  و اولین

  در آن  آنان  که  از حق  آنچه  ما را به از آنان، اما خداوند اند و ما بعد شده  داده

آنها   که  است  روزی -  روز جمعه  یعنی -روز   این  پس نمود،  کردند، هدایت  اختالف

پیرو   در آن  مردم شد بنابراین،  رهنمون  آن  را به ما کردند و خدا  اختالف در آن

«.  است نصاری  برای -  شنبه یک -فردا   یهود و پس  برای -  شنبه -ماهستند زیرا فردا 

 . شنبه و یک  شنبه  و عید آنها روزهای  است  یعنی: عید ما جمعه

  در تفسیرفرموده  کند که  می  نقل  و او از پدرش  اسلم زیدبن بن کثیر از عبدالرحمن  ابن

سایر » فرمود: ﴾ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ  ﴿خداوند متعال: 
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خود عیدگرفتند و   را برای  کردند؛ زیرا یهود روز شنبه  اختالف  ها در روز جمعه امت

  هدایت  روز جمعه  را به صمحمد  امت خداوند  پس را،  شنبه روز یک  نصاری

آوردند و   روی  مشرق  سوی به  کردند؛ زیرا نصاری  اختالف  در قبله  آنان  نمود. همچنان

  کعبه  سوی  به را صمحمد  امت  المقدس، لکا خداوند متعال  بیت  سوی  یهود به

  رکوع  از آنان برخی  که  ای گونه کردند؛ به  طور در نماز اختالف  شد. همین  رهنمون

گویند  می  نماز سخن در حال  رکوع، برخی  کنند نه می  سجده  و برخی  سجده  کنند نه می

  نماز حقیقی  را به صمحمد  امت خداوند  پس روند، می  نماز راه  در حال  و برخی

از   از آنها قسمتی  برخی  که  طوری کردند؛ به  اختالف  در روزه  گونه  نمود. همین  هدایت

  پس گیرند، می  روزه  مخصوصی  از آنها از غکاهای  گیرند و برخی می  روز را روزه

  در باره  نمود. همچنان  راه  حق امر نیز به  را در این صمحمد  امت خداوند

  بود و نصاری  یهودی  ابراهیم گفتند که  کردند؛ زیرا یهودیان  اختالف  ابراهیم

  گردانیده  دین  پاك  او را مسلمانی  عزوجل  خدای  که  بود، درحالی  او نصرانی  گفتندکه

طور   نمود. همین  راه  حق  امر نیز به را در این صمحمد  امت خداوند  پس بود،

  بهتانی  مادرش  و به  بسته  دروغ  بر وی  کردند؛ زیرا یهودیان  اختالف  عیسی  درباره

اما  -خدا پنداشتند   از سه  او را یکی -بر خدا   پناه -  دادند و نصاری  نسبت  عظیم

  را در این صمحمد  کرد و امت  معرفی  خویش  و بنده  و کلمه  روحاو را  خداوند

 «.نمود  راه  حق  مورد نیز به

 .« هاست  ها و فتنه و گمراهی  از شبهات  خروجی  ، راه آیه این»گفت:  می  ابوالعالیه
 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ  ې 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ 
پنداشتید.   بلکه یعنی: «شويدميبهشتداخلكه» صمحمد  امت  ای «يدآياپنداشت»

حال»  جدید است  سخنی  مفید افتتاح «بل»زیرا  آنچهكهآنو مانند سربرهنوز

آمد،پيشينيان نيامدهشما شما سر   بهشت  داخل  پنداشتید که یعنی: «است؟بر

تا  اید ما قرار نگرفته  مورد امتحان  پیشین  های شما همانند امت  که شوید؟ در حالی می
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زيانودچارسختيآنان»ورزید   کردند،صبر و پایداری  پیشه  شکیبایی  آنان  که چنان

 خدا  و بیماریها و زخمها در راه  کرده  را تحمل  بسیار سخت  یعنی: فقری «شدند

  در غیر بدن  انسان  به  که  است  ییها رنج  شدید و همه  برداشتند. بأساء: فقر و تنگدستی

  و آسایش  امنیت و تهدید  و وطن  از خانه  وی  مال، طردکردن  گرفتن  رسد؛ چون می  وی

  زخم  چون رسد، می در بدنش  انسان  به  که  است  چیزی  و هر آن  . اما ضراء: بیماری وی

تاجايي»؛  استمرار یافت  التح  ها و این و هراس  با بیم «خوردند وتكانها»...  و قتل

كيالهينصرتپسگفتند:بودند،آوردهايمانباويكهپيامبرخداوكسانيكه

  شدن  کرد و طوالنی دیر  و احساس  الهی  نصرت  را در طلب  سخن  این «رسد؟فرامي

داد:   بشارت  خویش  گفته  را با این  ایشان  عزوجل  خدای  گاه آوردند. آن  بر زبان  آن  زمان

 «.استنزديكالهينصرتبدانيدكه»

در   کریمه  آیه  گفتند: این  که  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان  و سدی  از قتاده

  فرسایی طاقت  و فشارهای  مشکالت ها، با رنج  مسلمانان  که  گاه آن -  احزاب  غزوه

را نیز   حقیقت و گشایش، این  فتح  به  دادنشان  مژده  ضمنگردید تا   نازل -روبرو شدند 

  سعادت  به  سرانجام  دارد که  و واجباتی  ایمان، حقوق  سازد که  خاطر نشان  ایشان  به

  و آسان  مجانی  گونه همین را  دو جهانی  سعادت  اما این شود، می  منتهی  هردو جهان

ایفا کند و   را در زندگی  خویش  و رسالت  باید مأموریت  مؤمن  بلکه دهند، نمی

  بشتابد و کاخ  خویش  بانفس  و مجاهده  با دشمن  جهاد و مبارزه  میدانهای  به  نثارانه جان

  بر افرازد تا مستحق  و اخالص  از تقوی  و بر زیربنایی  صالح  از عمل  را با آرایشی  ایمان

 گردد.  پاداش  این

 

جئ حئ  مئ ىئيئ  ۈئ ېئ ېئېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی

 جب حب خب مب ىب يب جت  حت خت  

 صخدا  از رسول  اند: مؤمنان کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران
چهپرسند،ازتومي»شد:   نازل  کنند؟ پس  خود را انفاق  از اموال  چیزی  چه  پرسیدند که

  . چنین وحالل  پاك  از مال یعنی: «كنيدازخيرانفاقكهكنند؟بگو:آنچهانفاقچيزي
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وبهپس»شود  می  خیر انفاق  شد زیرا در راههای  نامیده« خیر«  مالی مادر و پدر

انجامكهايداردوهرنيكيتعلقماندهدرراهوبهومسكينانويتيماننزديكان

  عبارت تفسیر نظیر این دهد. می  پاداش  و در برابر آن «داناستآنخدابهالبتهدهيد،

کنند پرسیدند،   بایدانفاق  که  از چیزی  مؤمنان  که  کنیم می  . مالحظه ( گکشت144)  در آیه

باشد   حقیقت  بر این  تنبیهی داد تا  پاسخ  آنان  به  صدقات  مصرف  از نحوه اما خداوند

 . تر است مقدم  دانستن  امر به  این  که

  وجوه  بیان برای  آیه  زیرا این  منسوخ  نه  است  محکم  کریمه  آیه  نای  که  است  آن  صحیح

مقدار   که  است، درحالی  نکرده  را تعیین  مقدار انفاق  است، چرا که  نافله  صدقه  مصرف

خواهر  پدر، برمادر،» است:  آمده  شریف  . در حدیث است  معین  اجماع  به  فرض  زکات

 «. کن  انفاق  . و نزدیکترت.کتر.بر نزدی  و برادرت، سپس
 

پپ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ

 ٿ ٿ  ٹٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ 

جهاد  . مراد از شماست  از موارد آزمون  و این، یکی «استشدهبرشماجهادفرض»

  مشقتی کره: «شماناخوشاينداستبرايوآن»  با کفار است  مسلحانه  جنگ در اینجا،

و   مال  صرف  مستلزم زیرا  آمیز است جهاد مشقت ! . آری خوشایند نفسها نیست  که  است

داشتهراناخوشبساچيزيوچه»باشد  می  و خانواده  از خانه  و جدایی  جان  صرف

پیروز و   بسا در آن  چه  که همانند جهاد، «سودشماباشدبهآنكهدرحاليباشيد،

  کشته  که  هم  و کسانی  الهی  اجر و پاداش  به  رسید و هم می  غنیمت  به  شده، هم  فاتح

 «باشيدداشتهخوشرابساچيزيوچه»گردند  می  نایل  شهادت  فیض  به شوند، می

صورت،   زیرا در آن «باشدشمازيانبهآنكهدرحالي»جهاد   و ترك  استراحت  چون

، قصد  سرزمینتان  و عمق  خانه  کند و دردرون می  و مغلوبتان  شده  بر شما چیره  دشمن

  سازد که روبرو می  ها و مصایبی و شما را باسختی  را کرده و ناموستان  و مال  جان

  بر منافع  افزون  دارید و این می  را ناخوش  شما آن  که  است  تر از جهادی بسیار سخت
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و»دهید  می  جهاد از دست  آنها را با ترك  که  است  دیگری  و بلندمدت  مدت کوتاه

 «.دانيدوشمانمي»  شما در چیست  و رستگاری  صالح  که «داندخداوندمي

  فرض  جهاد بر مسلمانان  چون»گوید:  می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

  نازل  کریمه آیه  پس ،داشتند  را ناخوش  و دشوار آمد و آن  سخت  کار بر آنان  شد، این

  مسلمانان  در دلهای جهاد  ، محبت کریمه  آیه  این  بعد از نزول»گوید:  می  عکرمه«. گردید

  آحاد امت  همه  برگردن  ای فریضه جهاد،»گوید:  می  زهری  شهاب  ابن«. دار شد ریشه

در   که ستند زیرا کسیخود ه  درمنازل  که  آنان  جهادند و چه  در میدان  که  آنان  است، چه

  کند و اگر از وی  باید کمک شد، فراخوانده  کمک  است، اگر به  خود نشسته  خانه

  باید عازم شد،  جهاد داده  به  رفتن  فرمان او  فریاد برسد و اگر به  باید به شد،  فریادرسی

امر   حقیقت یعنی:«. نشیند می  خویش  درخانه نبود،  او نیازی  به  جهاد شود و اگر هم

  مات  من» است:  آمده  شریف  در حدیث  جهت باید باشد. از این  و چنین  است  چنین

جهاد   که  در حالی بمیرد،  هر کس : جاهلیه  میته  الغزو مات با  نفسه  یحدث  لم یغز و  ولم

  هلیتجا  مرگ  جهاد را نداشته، به  و نیت  اندیشه هم  و نهاد خویش  و در اندیشه  نکرده

  بر تمام -  حال  حسب  نیاز یا به  حسب  به -جهاد   جمهور علما بر آنندکه«.  است  مرده

  کفایه  جهاد فرض بود،  با اسالم  اگر غلبه  که  ترتیب  بدین است،  عین  فرض  مسلمانان

 . است  عین  فرض  پیروزی  جهاد تا تحقق بود، با دشمن  و اگر غلبه  است
 

ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ  ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄڄ

ڌ ڌ  ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ  ڇ ڍ ڍ

ڱ ں ں ڻ ڻ   ڱ ڱ ڱ گ گ ڳڳ ڳ ڳ گ

ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ  ھ ھ ھ ے  ڻ
تو» ماهجنگدرباره»! صپیامبر  ای «از ؟  چیست آن  مکح  که «پرسندميحرامدر

جنگيدن» آنبگو: »  نارواست  و کاری «استبزرگگناهيدر راهبازداشتناما از

كفرورزيدن و بازداشتنبهخدا و مسجدالحرامخداوند راندناز دراهلو آن،

ازوفتنه»شدند  می  را مرتکب  اعمال  این  کفار مکه، همه  که «نزدخداوندنارواتراست
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  به  منمؤ  مستضعفان  و برانگیختن  در اینجا: واداشتن  مراد از فتنه «كشتاربزرگتراست

  آنان  اگرحتی -  آنهاست  بزرگتر از کشتن  این  است، که  با آزار و شکنجه  دینشان  ترك

تا»ورزند  می  ودشمنی «كنندباشماكارزارمي»مستمرا  «همچنانواينان»کشتند  را می

کفر   سوی  به «برگرداننددينتانشمارااز»  کنند که  آماده  آن  را برای  زمینه «اگربتوانند

كس» هر كهو شما دينشاز درحالاز و واعمالشكفربميرد،برگردد دنيا در

  جاری  مسلمان  در دنیا برمرتد حکم  که  باید دانست «استشده»  و تباه «باطلآخرت

  اسالم  را نیز که  آخرت  از ثواب  چیزی -بر کفر بمیرد   چنانچه -شود و او  نمی

 «.درآننداندوجاودانهدوزخيواينان»آورد  نمی  دست  ، به است  آن  ایجادکننده

  غزوه از  قبل  دو ماه صخدا  اند: رسول گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

از   کاروانی ترصد )کمین(  برای  جحش بنهلل عبدا  فرماندهی  را به  ای سریه بدر،

  روان  مقصد مکه  به  از طایف  که«  حضرمی  عمروبن«  با کاروانآنها  کردند،  اعزام  قریش

  آگاه  حرام  ماه  از حلول اما مسلمانان بود،  الحرام رجب  ماه  اول  شب روبرو شدند، بود،

  را به  کاروان  راکشتند و اموال  حضرمی  عمروبن  برده  حمله  کاروان  آن  به  پس نبودند،

آنها فرمود:   به ص حضرت آن آمدند، صخدا  نزد رسول  گرفتند و چون  غنیمت

  آن«.  بودم  دستور نداده  حرام  در ماه  جنگیدن  شما را به  من  خدا که  سوگند به»

  این  هم  دیگر، مشرکان  نگرفتند. ازسوی  تحویل  را نیز از ایشان  غنایم ،صحضرت

  دادند که قرار می  سرزنش رامورد صقرار داده، پیامبر  آویز خویش را دست  موضوع

شد.   نازل  کریمه آیه  بود که  همان شکند! و حرمتها را می گکارد را زیر پا می  مقدسات

 گرفتند.  را تحویل  غنایم صخدا  رسول  گاه آن

جمهور علمابر آنند   لیکن کند، می  داللت  حرام  در ماههای  جنگ  بر حرمت  کریمه  آیه

  با مشرکان  ، لکاجنگیدن شده  منسوخ«  توبه«  ( از سوره5)  آیه  به  یمهکر  آیه  این  حکم  که

و   در حنین  هوازن  قبیله خود با صخدا  رسول  . چنانچه است  مباح  حرام  در ماههای

 بود.  حرام  در ماه  جنگیدند و این  در طایف  ثقیف  با قبیله

 ازاحكام:برخيبيان
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  است، حتی نیک  اعمال  برنده و از بین  ارتداد هدر دهنده  آنند کهبر   و ابوحنیفه  مالک -1

مرتد، مشروط   عمل گوید: هدر رفتن می  شافعی  برگردد. ولی  اسالم  اگر مرتد مجددا به

 او بر کفر بمیرد.  که  است  آن  به

  بروی  شود و اسالم  فرا خوانده  توبه  تا مرتد به  است  مستحب  ها بر آنند که حنفی -2

  به  وی  فراخواندن  نیست، اما جمهور فقها بر آنند که  کار واجب  این  گردد، لیکن  عرضه

 . است  واجب -بار   تا سه -  از کشتنش  قبل  توبه

  به  ارتداد خویش  مرتد در حال  که  آنچه :مرتد: از نظر ابوحنیفه  میراث -0

 در  که  آنچه  ولی شود، مربوط می  المال بیت  و به  است« ء فی«  است، مال  آورده دست

 گیرد. اما می  تعلق  مسلمانش  ورثه  مرتد شده، به  و سپس  آورده  دست  به  اسالم  حال

 باشد. می  المال بیت  به  متعلق  در هر حال  وی  میراث  و احمد بر آنند که  ، شافعی مالک

 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈٴۇ ۋ ۋ  ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ

 ۅ ۅ 

از «خدادرراهكهوكساني»اند  کرده  پایداری  و بر ایمانشان «آوردندايمانكهآنان»

رحمتبهاند،جهادكرده»  که  آنان «و»اند کرده «هجرت»  دار اسالم  سوی  دار کفر به

 «.استاميدوارندوخداوندآمرزگارمهربانالهي

هر جا و   شود که می  دانسته  چنین  هجرت  تفرضی  اند: از علت گفته  احکام  علما در بیان

است،   فرض  بر مسلمان  هجرت تکرار شد،  و مکانی  در هر زمان  علت  این  که  هر گاه

و   و عقیده  دین خاطر  به  در آن  که  در سرزمینی  که  جایز نیست  مؤمنی  هیچ  برای  پس

 .گزیند  گیرد، اقامت فشار قرار می  مورد آزار و تحت  عملش

شد زیرا   نازل  جحش  بنهلل )گروه( عبدا  سریه  درباره  کریمه  آیه  : این نزول  سبب  بیان

  برای  حضرمی  کاروان  به  حمله  که  امیدوار باشیم  توانیم آیا میهلل! ا گفتند: یا رسول  ایشان

بود   ؟ همان باشیم  مجاهدان اجر  دریافت  ، مستحق در آن  آید که می  حساب  به  ای ما غزوه

، باید  و جهاد خویش  هجرت ایمان،  دلیل به  ایشان  که  حقیقت  ز اینا خداوند  که

 .خبر داد باشند،  الهی  امیدوار پاداش
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ۉ ۉ ې ې  ېې ى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ  وئ  ۇئ 

 ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ  ىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی جئ

و   جبل  خطاب، معاذبن عمربن اند: گفته کریمه آیه  ابتدای  نزول  سبب  در بیان  مفسران

و   شراب دربارههلل! ا  آمدند و گفتند: یا رسول صخدا  نزد رسول از انصار  جمعی

خداوند   پس اند.  و غارتگر مال  عقل  برنده  دو از بین  بدهید زیرا این  ما فتوی  قمار به

  آیدکه برمی چنین  باره این در  رسیده  فرمود. از روایات  را نازل  کریمه  آیه  این  متعال

  البته  ، که است گکاشته سر را پشت  و چهار مرحله  بوده  تدریجی  در اسالم  شراب  تحریم

و   شرابخواری دار ریشه  عادت  درمان  ، لکا برای است  موفقی  تربیتی  سیاست  این

 شد:  نازل  کریمه  بزرگ، چهار آیه  آفت  از این  مردم  رهانیدن

با   ، که«24 نحل/» ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ﴿آیه:  -1

 بود.  حالل  بر مسلمانان  هنوز شراب  کریمه  آیه  این  نزول

  آن  از نزول  پس  آیه، که  همین یعنی: ﴾ ...ائ ەئ ەئ ى ى ائ   ﴿آیه:  -2

 آن  دادند و نزول  ادامه  آن  به  هم  کشیدند و جمعی  دست  نوشی  از شراب  گروهی

 . است«  مائده«  در سوره  شراب  قطعی  حرمتبر   ای مقدمه 

  نوشی  را ازشراب  مسلمانان  که ،«20نساء/» ﴾...ہ ہ ہ ہ ھ﴿ آیه: -0

 کرد.  نماز نهی  در اوقات

  و قمار... رابه  شراب  که  است «23/  مائده» ﴾...ٻ ٻ پ  ﴿ آیه:  و چهارمین -2

 کرد.  تحریم  طور قطع

  معنای  نامیدند؛ زیرا خمر به« خمر»را   شراب «پرسنديخمروميسرازتومدرباره»

ها  حنفی  رأی اندازد. خمر در پوشاند و از کار می را می  نیز عقل  و شراب  است  پوشاندن

  که  آن و بی  آمده  غلیان  شود تا به  گکاشته  همچنان  که  انگوری  از: آب  است  عبارت

  انگور نیز، هرآنچه  غیر آب آورد. و از  بیرون  د و کفشو  تیره شود،  نزدیک  آن  به  آتشی

  انگور است، اما بجز شراب  شراب  در حکم آور باشد، را بپوشاند و مستی  عقل  که

جمهور   در رأی  . ولی نیست  حرام سکرآورنباشد،  از دیگر شرابها که  مقدار اندك انگور،



188 

شود  می  اطالق  و هر مسکر دیگری  خرما، ذرت سکرآور انگور،  بر آب« خمر» فقها،

 . است  حرام  و بسیار آن  بنابراین، کم

  کسبی زیرا قمار  است  آسانی  معنای  به  که  شده  برگرفته« یسر»و از   میسر: قمار است

قمار  شتر، با آنها بر سر گوشت  با تیر بود که  . قمار اعراب زحمت  و بی  مشقت بی  است

را   معین  سهمی عدد از آنها  هفت  بر روی  تیر برداشته  ده  که  بترتی  بدین کردند، می

  را به  شترانی  گاه گکاشتند، آن می  باقی  و نشان  عالمت تا از آنها را بی  نوشتند و سه می

  قسمت  یا ده  و هشت  بیست  به  کرده  آنها را ذبح قمار،  از شروع  خریدند و قبل می  نسیه

  از آنان  معتمدی  و شخص  نهاده  ای را در کیسه  گانه ده  تیرهای  گاه  آن کردند، می  تقسیم

تیر   که  کسی  پس آورد، می  را بیرون آنها  یکی کیسه، یکی  آن  کامل  دادن بعد از حرکت

  نامش  به  نشانی تیر بی  که  و کسی  گرفت می را  اش بهره شد، می  نصیبش  ای بهره  دارای

  این  سپس داد، می  را تاوان  شتران  همه  بهای  عالوه و به  گرفت نمی  چیزی شد، می  خارج

کردند  کار افتخار می  این  خوردند و به نمی  چیزی  دادند وخود از آن فقرا می  ها را به بهره

  دادند. جمعی قرار می  مورد نکوهش کرد، نمی  کار مشارکت در این  با آنان  را که  و کسی

توسط فرد   مال  گرفتن  یعنی قمار،  معنی  در آن  که  هر چیزی»اند:  گفته  سلف  از علمای

 از بازیهایی  یا شطرنج، یا غیر آن نرد،  ازقبیل -باشد   بازی  وسیله  به  از فرد بازنده  برنده

 «. از قمار است -  ها با گردو و تیله بچه  بازی  دیگر و حتی 

درآن»  «استمردمبرايومنافعيبزرگگناهي»و قمار   بدر شرا  یعنی «دوبگو:

است، یادر روان، یا   یا در بدن  گناه  زیانبار باشد و زیان  که  است  یا عملی  سخن گناه:

  به  متعلق  گناهان  . و از جمله اینهاست  همه  شامل  شراب  زیان  ، یا در مال، که در عقل

سایر   نمازها و ترك  انجامیدن  تعطیل اگویی، بهو ناسز  و فحش  وجدال  ؛ جنگ شراب

است، یا   اقتصادی یا  شراب  . منفعت گسار است فرد می  از سوی  شرعی  تکالیف

فرد   طور گکرا برای به  که  است  با نشاط و طراوتی  شراب  شهوانی  ؛ منفعت شهوانی

قمار: فقر و   . گناه است  آن  درتجارت  آن  اقتصادی  اما منفعت دهد، می  شرابخوار دست

آن:   و منفعت  دیگر است با یک  قماربازان  ورزی و کینه  آزاری و دل  و دشمنی  مال  باختن

  از سوی  مال  آوردن دست  ؛ به آن  یا منفعت رسد، فقرامی  به  آن  از طریق  که  است  سودی
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  زیرا هیچ «زرگتراستآنهاازسودآنهابگناهولي»  است زحمت  برنده، بدون  شخص

  خیری  باشد و هیچ است، برابر نمی  نوشی شراب  الزمه  که خیر و منفعتی، با فساد عقل

و   فقر قرار دادن  و خود را در معرض  )ریسک( در مال  خطرکردن تواند با در قمار نمی

و   قماربازی  بسا که  آید و چه پدید می  از آن  برابر باشد که  هایی دشمنی  جلب

 گوید: می« المنیر»تفسیر   حرمتها بینجامد. صاحب  خونها و هتک  ریختن  به  نوشی شراب

 «.باشد می  شود و حرام می  آزمایی، قمار محسوب  بخت  های برگه»

 «خودراخانوادهكنند؟بگومازادبرمخارجانفاقچيزيچهپرسند،وازتومي»

اما  . شده  منسوخ  فرض  زکات  کریمه، با آیه  از آیه  بخش  این  از علما بر آنند که  برخی

  مفسران و جمهور  نیست  و منسوخ  است  ثابت  کریمه  آیه  این  حکم  که  است  آن  صحیح

خودراخداوندآياتسانبدين»باشد.  می  نافله  در مورد صدقه  آن  حکم  برآنند که

را   خویش  از اموال  و مقداری «دنياتفكركنيددرباشدكهسازد،ميروشنبرايتان

  آن  نیز تفکرکنید، لکا بقیه «ودرآخرت»دارید   نگه  تان امور زندگی  به  دادن  رونق  برای

  لکا باید هم کند، می  یاری آخرتتان  دادن رونق  شما را به  نمایید که  مصرف  را در وجوهی

و   در زوال یعنی:»گوید:  می ك عباس  . ابن آخرتدر کار   در کار دنیا بیندیشید و هم

 «.بیندیشید  آخرت  بقای  سوی به  آوردن دنیا و روی  فنای

  شریف  حدیث  جمله  است، از آن  آمده  بسیاری  کریمه، احادیث  آیه  معانی  در توضیح

از   کیی  هرگاه» فرمودند:  که  است صخدا  از رسول هللعبدا  جابربن  روایت  به  ذیل

  باید همراه شد،  افزون  چیزی  کند و اگر از نیاز وی  شروع  باید از خودش شما فقیر بود،

  یافت، باید به  ای افزونی  اگر بعد از آن  سپس بپردازد،  تکفلش  افراد تحت  با خود، به

 «.کند  صدقه  دیگران

  روایت  بنا به ﴾...ۈئ ۈئ ۆئ﴿:  ، یعنی آیه  دوم  قسمت  نزول  سبب

از   جمعی یافتند،  فرمان خدا  در راه  انفاق  به  صحابه  چون بود که:  این  عباس ابن

  بدان  که  انفاقی  این  که  دانیم و گفتند: ما نمی  آمده صخدا  نزد رسول  آنان

 شد:  نازل  پس ؟ کنیم  را باید انفاق  مقدار از اموالمان  و چه  چیست ایم، مأمورشده

  .﴾...ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿
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ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پپ پ ڀ    ڀ  ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 

 ٿ ٿ  ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ  

  که  و مشکالتی  ایشان  و سرپرستی  از تکفل یعنی: «پرسندازتومييتيمانودرباره»

 گنهکار بگکارند،  خویش  حال  را به  دارند زیرا اگر آنان  عرصه  در این  سرپرستان

  ای جداگانه  آنها خوراك  جدا سازند و برای  خود را از اموالشان  شوند و اگر مال می

صالحبهبگو:كاركردن»باید بکنند؟   چه  پس دشوار،  است  کاری  درنظر بگیرند، این

آنان»خود رها کنید   حال  را به  آنان  که  از این «بهتراستآنان با همزيستيواگر

 «آنهابرادران» جا سازید را با خود یک  آنان  معیشت  امهو برن  و غکا و خوراك «كنيد

شود  می  داده  رخصت  باره این شما در  و به  کار جایز است  این یعنی: «شماهستند»  دینی

مصلح» از را مفسد خدا . یعنی:  است  ایتام  اولیای به  هشداری  این «شناسدبازميو

از   کسی را دارد و چه  یتیم  مال  ساختن  و تباه  قصد خوردن  کسی چه  داند که می خدا

  است  وی  و بهبود آینده  یتیم  اموال و رشد  اصالح  و در پی  کرده  گناه  کار احساس  این

کار را بر   ولی «انداختميدشواريشمارابه»  باره دراین «خواستواگرخدامي»

، از  پس را داد،  با ایتام  آمیزش و  ستیهمزی  شما اجازه  گردانید و به  شما گشاده

غالب»بپرهیزید   اموالشان  ساختن تباه خداوند   بر کار خویش «استوچيرههمانا

 . خویش  و در آفرینش  در احکام  است «حكيم»

  که  گاه آن فرمود:  که  است  شده  روایت  عباس از ابن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  مگر به نشوید،  نزدیک  یتیم  مال  و به) ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ﴿ آیه:

همانا ) ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ و آیه: ،/«152 انعام» (نیکوتر است  که  ای شیوه

در   یتیمی  که  هر کسی شد؛  نازل /«13نساء»خورند... (  را می  یتیمان  اموال  که کسانی

جدا   اش را از نوشیدنی ودخ  و نوشیدنی  خود را از خوراکش  خوراك بود،  اش خانه

  نگه  را برایش  ماند، آن می باقی  چیزی  یتیم  اگر از غکای  بود که  و چنان  ساخت

غکا فاسد   مانده  خورد و باقی نمی او  بسا که  را بخورد و چه  بعدا آن  داشتند که می
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در  صخدا  رسولرا با   قضیه  ناگزیر این دشوار شد و  کار برآنان  شیوه  این  شد. پس می

 کرد.  را نازل  کریمه  آیه این  خداوند متعال  گاه گکاشتند. آن  میان

 دختر، نکاح  یتیم  یا وصی  اگر سرپرست  که  است  بر آن :ابوحنیفه  احکام: امام  بیان

خود با  تواند می  دهد و هم  نکاح  تواند او را به بداند؛ می  حالش  صالح  را به  وی  دادن 

اجتهاد در   جایز بودن ﴾ پ ڀ    ڀ  ڀ ﴿آیه:   از مضمون  کند. جصاص  زدواجا  وی

در مورد یتیمان،   کریمه  مورد نظر آیه  زیرا اصالح  است  را استنباط کرده  حوادث  احکام

 شود. می  غالب، دانسته  اجتهاد و حدس  از راه

 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 

کگ گ گ گ  ک  ک کڍ ڍ  ڌڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ  ڑڑ 

 ڳ ڳ ڳڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

  پرست بت  : زنان مشرکات «بياورندايمانكهمگرآننكنيد،ازدواجمشركوبازنان»

است،   حرام نیز همانند آنان  غیر کتابی  کافر حربی  با سایر زنان  مسلمانان  اند و ازدواج

(  5)  در آیه  آن  حکم که جایز است، چنان  با آنان  ازدواج  ، که و مسیحی  یهودی  مگر زنان

یعنی:  «استآزادمشركيبهتراززنمؤمنكنيزيوالبته»آید.  می«  مائده«  از سوره

  آزاد کافری  با زن  از ازدواج  برایش  این کند،  ازدواج  مسلمان  از شما با کنیزکی  اگر یکی

کافر   زن  هر چند آن یعنی: «آوردشگفتهاوشمارابزيباييهرچندكه»  بهتر است

مطلقا  «رامسلمانوزنان»آورد   شگفت  خود به  شما را با زیبایی، یا ثروت، یا اشرافیت

وبردهايمانكهمگرآندرنياوريد،مشركانهمسريبه» بهترازمؤمنايآورند.

مشركي آزاد بهمرد را هرچندشما و   و جاه  ثروت و  مال «آوردشگفتاست،

تواند  نمی  از وجوه  وجهی  هیچ  به  مشرك مرد  که  است  بر این  امت  . اجماع وی  جمال

نماید،  می  رخ  اسالم  کار به  از این  که  و ذلتی  خفت  سبب  به بستر شود، هم  مؤمنی  با زن

  است  مشرك  و زنان  مردان  سوی  به  اشاره «آنان» پکیرد را نمی  خفت  این  و قطعا اسالم

شما  با معاشرت، گفتار و کردار خود،  آنان یعنی: «خوانندفراميدوزخآتشسويبه»

و   خویشاوندی  است، پس  دوزخ  آتش  موجب  خوانند که فرامی  اعمالی  سوی  را به
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  انو فرزند  مسلمان  انسان  دین  را متوجه  آنان، خطر عظیمی  ومصاحبت  معاشرت

 خویش  تا خود و خانواده  جایز نیست  فرد مسلمان  یک  لکا هرگز برای گرداند، می وی

به» پیامبرانش  بر زبان «خواندوخداوندفرامي»قرار دهد   خطری  چنین  را در معرض 

آمرزشبهشتسوي   برای  بهشت  شدن  قطعی  موجب  که  عملی  سوی  به یعنی: «و

  مرد مؤمن  . بنابراین، ازدواج خویش  اراده  به یعنی: «خويشاذنبه»  است  کننده عمل

  خود فراخواننده ؛ در پرتو معاشرت، گفتار و رفتار شایسته نیکوکار،  مؤمن  نیکوکار با زن

متذكرگرداند،باشدكهميروشنمردمخودرابرايوآيات»  است  بهشت  سوی  به

 سر بر نتابند.  تعالی  حق  و از حکم  مییز دادهو خیر را از شر ت «شوند

ربع: ملاهلا وحلسيها وجلامهلا ولدينها، فاظفر أل أةاملر  تنكح» است:  آمده  شریف  در حدیث

  مالش، برای  شود: برای می  گرفته  نکاح  چهار چیز به  برای  : زن يداك  تربت  الدين  بذات

دیندار بشتاب،   زن  سوی  تو به  دینش، پس  و برای  اش زیبایی  و نسبش، برای  حسب

 وخري متاع الدنيا متاع»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنان«. !آلود باد  خاك  دستهایت

«. باشد می  شایسته  دنیا زن  متاع  و بهترین  است  اش( متاع دنیا )همه :حلةالصا أةالدنيا املر

  نأ  حسنهن  فعسى  تنكحو النساء حلسنهن ال» است:  آمده  شریف  در حدیث  همچنان

الدين،   عىل  تطغيهن، وانكحوهن ن أ  مواهلنأ فعسىمواهلن، أ  علی  تنكحوهن يردهين، وال

  نگیرید زیرا چه  نکاح  به  شان خاطر زیبایی را به  زنان : فضلأ  دين  سوداء جرداء ذات  مةفأل

بسا   نکنید زیرا چه  ازدواج  خاطر اموالشان  هب  گرداند و با آنان  هالکشان  شان بسا زیبایی

طور  کنید زیرا به  ازدواج  با آنان  شان دینداری  گرداند و بر اساس  سرکششان  اموالشان

 «. بهتر است  و کچل، اما متدینی  سیاه  کنیزکی  قطع

جایز،  کتاب  اهل  را با زن  مرد مسلمان  ، ازدواج مطهر اسالم  شریعت  که  در این  حکمت

تواند  می  کتابی زن که:  است  را ناجایز دانسته، این  با مرد کتابی  مسلمان  زن  ازدواج  ولی

  اصول  به  مسلمان بماند زیرا مرد  باقی  و آیینش  مرد مسلمان، بر دین  با یک  با ازدواج

  تأثیرپکیری  تواند بدون نمی غالبا  مسلمان  دیگر نیز باورمند است، اما زن  آسمانی  ادیان

  سرپرستی  قدرت  که  آن  دلیل  باشد، به  داشته  مشترکی  زندگی  کتاب، با وی  از مرد اهل
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حال،   خورد. با این می  دو برهم  آن و معنوی  روحی  و انسجام  و قطعا وفاق  با مرد است

اربعه،   شد. ائمهبا می  مکروه -  جایز بودن در عین -نیز   کتابی  با زن  مرد مسلمان  ازدواج

 نظر دارند.  اتفاق پرست(، )آتش مجوسی  با زن  مسلمان  ازدواج  بر حرمت

 

ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ   ۅ  

  شرع: خون  در اصطالح  حیض «استاذيبگو:آنپرسند،ميحيضوازتودرباره»

در   آن  مدت شود و کمترین می  خارج  زن  از رحم  دوره  یک  هدر هر ما  که  است  فاسدی

  یا برآن  کم  مدت از این  و آنچه  روز است  ده  روز و اکثر آن  سه  و یارانش  نزد ابوحنیفه

و احمد   در نزد شافعی حیض  مدت  . کمترین حیض  نه  است 1« استحاضه» شود،  افزون

  و اکثر آن  است  لحظه  دریک  حتی  خون  بار جهش  کی  روز و در نزد مالک  شبانه  یک

از   کنایه باشد. اذی: می  شد، استحاضه  افزون  مدت  بر این  و آنچه  روز است  پانزده

مدتپس».  است  و آسیب  پلیدی   مراد از این «بگيريدكنارهزنانازحيضدر

زیرا در   آنان  کردن یا لمس  شینیهمن  ترك  است، نه  جنسی  مقاربت  گیری، ترك کناره

. اما  جایز است -  بجز مقاربت -  از آنان جویی و لکت  گیری بهره  هر نوع ها، حنبلی  رأی

.  است  واجب  آن  تا زانوی  ناف  از میان  حایض  از زن  گیری کناره جمهور فقها،  در رأی

؛  است، اسالم  آمده  مالک  بن انس  روایت  به  کریمه آیه  نزول  سبب  در بیان  که و چنان

  گرفتند و با آنان می  سخت  حایض  بر زنان  را که  جاهلیت عصر  یهود و اعراب  سنت

آنان»لغو گردانید.   کریمه  آیه  این  با نزول شدند، نمی  خانه غکا و هم هم نزديكيوبا

پاك تا پاكچونپس»  ستا  حیض  خون  شدن ؛ با قطع شان و پاکی «شوندنكنيد

 نمایید.  نزدیکی  کردند، با آنان  غسل  آب و به «شدند

  حالل  آن  و غسل  حیض  شدن بعد از قطع  حایض  با زن  جمهور فقها: نزدیکی  در رأی

ها،  حنفی  شود، اما دررأی می  آب  نیز جانشین  وجود آب، تیمم  عدم  و در صورت  است

                                                 
لت بیماری یا عارضه دیگری غیر از حیض، پدید می آید. خون استحاضه استحاضه، خونی است که به ع 1

 ی در مکهب احناف ی نه مانع روزه است، نه مانع نماز و نه مانع هم بستر شدن.



224 

جایز است،  کند، غسل  که  از آن  و قبل  حیض  شدن جرد قطعم  به  حایض  با زن  نزدیکی

از»شدند؛   پاك  ! چون باشد.آری  آن  در حداکثر مدت  حیض  شدن قطع  که  شرط آن به

. یا  است  زن  فرج  و آن «كنيدآميزشاست،باآناندادهشمافرمانخدابههمانجاكه

كارانخداوندتوبه»  زنا و حرام  راه از  نه درآمیزید،  نبا زنا  حالل  : از راه است  این  معنی

پاك دوستشوندگانو از   شوندگان و پاك  از گناهان  کاران توبه مراد: «داردميرا

 باشند. و پلیدیها می  جنابت

 

ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 

 ۆئ  ۈئ 

  زمین  که چنان هستند،  انسان  لکشتزار نس  آنان یعنی:«شماكشتزارشماهستندزنان»

كشتزاربهخواستيد،كهبرهرروشيپس»  است  و حبوبات  کشتزار گیاهان  زراعتی

پس، از   کنید؛ ازجهت  مقاربت  خواستید با آنان  که  از هر جهت یعنی: «درآييدخويش

  شرط آن به دیگر،  ای هرشیوه  و به  بر پشت  طور خوابانده  به پهلو،  پیش، از جهت  جهت

  یهود که  شیوه  برخالف باشد، زن  فرج  کشتزار؛ یعنی  در محل  و آمیزش  مقاربت  که

  که  شود و چنان )احول( می  دوبین تولد فرزند  ، سبب پشت  از پس  گفتند: جماع می

  ندر رد همی  کریمه  آیه اند، کرده نقل از جابر  نزول  سبب  در بیان  و مسلم  بخاری

  گمان بی  که«خودبراي»را   صالحه  یعنی: اعمال «فرستيدوپيش»شد.   پندار یهود نازل

 . خواهیدیافت  را نزد خداوند  آن  پاداش

  جماع  در هنگام  الرحیم  الرحمنهلل ا  بسم  مراد از آن، گفتن»گوید:  می  عباس  ابن

اهلل،   باسم بگوید:  آمیزش  هنگامدر   اگر کسی» است:  آمده  شریف  در حدیث«.  است

را از ما و از   شیطان بارخدایا! خدا،  نام : بهمما رزقتنا  الشيطان  وجنب  الشيطان جنينا  اللهم

مقدر   دو فرزندی آن  بین  آمیزش  اگر در آن  ای، برکنار دار. پس ساخته  روزیمان  آنچه

بترسيد»«. دبرسان  او آسیبی  تواند به هرگز نمی  شیطان باشد، ازخدا   که  در این «و

در  «خواهيدكردمالقاتاوراوبدانيدكه»گردید   وی  از محرمات  چیزی  مرتکب
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بر   است  تأکیدی  دهد. این می جزا  شما را در برابر اعمالتان  پس رستاخیز،  هنگامه

 . بزرگ  رستگاری  به «دهرابشارت»  پیشه  تقوی «ومؤمنان».  آنان  دهی هشدار و بیم

 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ 

 يئ  

وپرهيزگاريازكارنيكخودقرارندهيدكهآويزسوگندهايوخداوندرادست»

 ، خویش  با نزدیکان  رحم  صله  بر قطع  هرگاه یعنی: «بگريزيدمردمبيندادنوآشتي

  انجام را  نیک  و کارهای  نداده  خیرات  امر سوگند خوردید که  یا بر این سوگند خوردید،

  بلکه قرارندهید،  نیکوکاریتان  انجام  برای  را مانعی  خداوند سبحان  سوگند به  پس ندهید،

نیز دارد   دومی  معنای  کریمه  دهید. آیه  را انجام  کار نیک  و آن  داده  از سوگند خود کفاره

بسیار سوگند   مردم  میان  و اصالح  و تقوی  نیکیخیر و   خاطر اراده  است: به  این  و آن

بر خداوند   و جرأت  وجسارت  انگاری  سبک  نوعی بسیار،  نخورید زیرا سوگندخوردن

و توقیر   است، تعظیم  شایسته  که چنان را  تعالی  باید حق  مؤمن  که  است، در حالی  متعال

در سوگند خود   چه گزیند،  دوری  وی  نام آویز قراردادن از دست  االمکان نماید و حتی

را   سوگند راست  زهد و تقوی، حتی  صاحبان  که  چنان دروغگو باشد،  و چه راستگو

  هم  راست  اگر به  بود که  کرده  بر خود الزام :ابوحنیفه  خوردند. مثال امام کمتر می  هم

شنواست»دهد.   صدقه  باید دیناری سوگند خورد، خداوند شما را   انسخن «و

  فرأی  یمین  علی  حلف  من» است:  نیز آمده  شریف  شما. درحدیث  احوال  به «داناست»

سوگند   بر امری  هر کس هو خیر:  الکی  ولیفعل  یمینه  غیرها خیرا منها فلیکفر عن

  کاری  و آن  داده  از سوگند خود کفاره  ، باید که یافت  را بهتراز آن  غیر آن  سپس خورد،

 «.دهد انجام  بهتر است  را که

  است  آن  گویای  روایت  یک است:  آمده  دو روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان

بر   بود که  شد زیرا او سوگند خورده  نازل  ابوبکر صدیق  درباره  کریمه  آیه  این  که

هلل ا رضی  عایشه  علیه  )بهتان  افک  او در داستان  که نکند؛ هنگامی  انفاق  خادمش  مسطح

گردید. در   نازل  باره  نیز دراین« نور«  ( سوره22)  آیه  که چنان شد،  همراه  عنها( با منافقان
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سوگند   که  گاه آن شد،  نازل  رواحه بنهلل عبدا  درباره  کریمه  آیه  دیگر: این  روایتی

نیاورد و   سازش  و زنش او  ننگوید و میا  سخن  نعمان  بشیربن  خورد با دامادش

  توانم و نمی  نیست  ساخته  ازمن  ام، دیگر کاری امر سوگند خورده  بر این  چون گفت: می

 نمود.  را نازل  کریمه  آیه  این  خداوند متعال  ! پس را بشکنم  سوگندم

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ 

به»   سوگندلغو: در نزد شافعی «كندنميؤاخذهملغوتانسوگندهايخداوندشمارا

  نه -اختیار  بی و  عادت  ، از روی خویش  گفتن سخن  در اثنای  شخص  که  است  سوگندی

گفتن:   ها... چون ها ومزاح در شوخی  همچنان آورد، می  بر زبان -  قصد سوگندخوردن به

  مترتب  برآن  گناهی  یعنی: نه است،  لغو و بیهوده  سوگندی  چنین  کههلل! وا  نههلل! وا  آری

در   . ولی سوگند نیست  درحقیقت زیرا این  ای کفاره  و نه  سوگندشکنی  حکم  است، نه

  بر چیزی  شخص  که  است  سوگند لغو آن و احمد (:  جمهور )ابوحنیفه، مالک  رأی

  آن  خالف امر،  اقعدر و  است، سپس  داده  چیزرخ  آن  که  گمان  این  به خورد، سوگند می

  خوردن قصد سوگند  بدون  که  اما آنچه ندارد،  کفاره  سوگندی چنین  پس شود، آشکار می

را   اول  رأی« المنیر»تفسیر   دارد. صاحب  کفاره  در نزد آنان شود، می جاری  بر زبان

سوگند لغو و   یکی نموده:  تقسیم  دو قسم  سوگند را به  زیرا خداوند متعال  داده  ترجیح

است:   فرموده  دوم  شود و فقط در صورت قصد صادر می  به  که  آنچه  دیگری

شماوخداونددلهاياستقصدكردهكهآنچهكندشمارابهميمؤاخذهوليكن»

  بدون  که  شما را بر آنچه  از آنجا که آمرزد، سوگند لغو را می است، یعنی: «آمرزنده

  قصدی  شما در سوگندهای  برای  کند و از آنجا که نمی  مؤاخکه آورید، می  قصد برزبان

)سوگندشکستن(   شدن حانث  سوی  به  راهی -  کفاره  با پرداخت -نیز   وعمدی

 کند. نمی  شما شتاب  مجازات  و به «بردباراست»  است قرارداده

 

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

زنانكهكسانيبراي» مياز ايالء  عدم  مرد به  خوردن ایالء: سوگند «كنندخود

  کمتر ازاین  است، اما اگر به  یا بیشتر از آن  چهار ماه  مدت  به  خویش  با زن  خوابگی هم 



227 

نماید،   مقاربت با زنش  سپس بگکرد،  مدت  آن  باید انتظار بکشد که سوگند خورد،  مدت

ماه» شرع: یا بیشتر از آن، حکم  ر ماهچها  به  سوگند خوردن  در صورت  ولی چهار

  چیز دیگری  سوگند آن انتظار بکشد و در  مرد باید چهار ماه یعنی: «استانتظاركشيدن

و   زدن  قصد زیان  تواند به نمی چهارماه، مرد دیگر  بعد از گکشت  نیست، ولی  بر وی

خود را   حق  مطالبه  اگر زن  بلکه د،خود رهاکن  حال  به  بالتکلیف  آزار زن، او را همچنان

کند و یا او را   رجوع  خویش  زن  یا به  گرداند که مرد را مخیر می  قاضی از مرد کرد،

  رفع  برای  قاضی ابا ورزید،  هم  طالق  نکرد و ازدادن  رجوع  وی  اگر به  پس دهد،  طالق

یعنی:  «اگربازگشتندپس»ند ک می  را جاری  طالق  صیغه  وی  ضرر از زن، با درخواست

خداوند» بازآمدند،  و نکاح  زوجیت  استمرار رابطه  سوی  و به  از سوگند یادشده

جمهور   در رأی -  زن  مرد به  . رجوع گنهکار خویش  بندگان بر «استمهربانآمرزنده

ها؛  حنفی اما در نزد باشد،  نداشته  عکری  که  کسی  ؛ برای است با وی  خوابگی هم -

 . است  صحیح هم  قولی  رجوع
 

 ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

  زنان  به  گرفتند که  و تصمیم  ایالء کننده  مردان  آن«كردندطالقاگرآهنگ»اما  «و»

حقيقت»باز نگردند   خویش  ایالء کرده شنوايدر استخدا  گفتار آنها را «دانا

دهد.  می آنان  به  حالشان  مناسب  ، جزای ابر آندر بر  پس داند، را می  شنود و عزمشان می

دارند؛ یا   درپیش  چهار ماه، فقط دو انتخاب  بعد از گکشت  ایالء کننده  مردان یعنی:

  . یعنی نیست  درپیش  سومی  آنها و راه  دادن  ایالء شده، یا طالق  زنان  به  کردن رجوع

 ایالء بیفزایند.  توانند بر مدت نمی

یا دو   یک  در جاهلیت  ایالء مردم»گوید:  می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن

  تعیین  آن  برای را  چهار ماه  مدت  عزوجل  خدای  پس بود،  بیشتر از این  و حتی  سال

ایالء؛ ضرار » گوید: می  مسیب  سعیدبن«.  ایالء نیست  مدت  کرد و کمتر از این

  هم  اما دوست نبود، زنش  مرد خواهان  که  سان بدین بود،  هلیتجا  رسانی( اهل )زیان

  نزدیکی  وی  هرگز به  خورد که می لکا سوگند کند،  ازدواج  دیگر با وی  کسی  که  نداشت



228 

  ستم  این  عزوجل  خدای  گکاشت، که خود وامی  حال  به  نکند. پس، او را بالتکلیف

کند که:  می  روایت  خویش  در صحیح  مسلم «. داشتبر  را از میان  زنان  آشکار در حق

  ایالء آن  سبب  که  است  دادند. گفتنی  طالق ایالء کردند و هم  هم صخدا  رسول

 -  آن  تأمین  به  ایشان  بود که  ای در مورد نفقه  ایشان از  زنانشان  درخواست صحضرت

 قادر نبودند. -خواستند  می  زنانشان  که  ای گونه به

 

ڃ ڃ   چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ  ژ 

ژ ڑ  ڑک ک ک ک  گ گ گ   گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں 

 ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

بر   هم  عرب  قرء: در سخن «قرءانتظاربكشندسهبايدمدتشدهدادهطالقوزنان»

  و این » حیض»بر   شود و هم می  اطالق  ماهیانه  از عادت  زن  پاکی  بر مدت  یعنی« طهر»

شود؛  می  نامیده قرء  طهر که  است، پس  اجتماع  معنی  قرء به  . اصل از الفاظ اضداد است

  است  شده  جمع  بدنش ماهیانه، در کل  از عادت  زن  پاکی  در مدت  خون  که  روی  از آن

لکا گردد.  می  جمع  وی  رحم در  خون  که  روی  شود؛ از آن می  قرء نامیده  که  و حیض

در   . حکمت است  مطلقه  زن  عده -فقها   بنا بر اختالف -طهر   یا سه  حیض  سه  مدت

  آمیختگی  هم  از به  جلوگیری  مرد برای  از نطفه  زن  رحم  پاکی  ؛ شناخت عده  مشروعیت

 «آفريدهراخداونددررحمهايشانآنچهكهروانيستوبرايشان».  ها است در نسب

بازپسينخداونداگربهدارند،پنهان»  یا حمل  از حیض   . این«دارندايمانوروز

  دارند تا زمینه می  خود را پنهان  رحم موجود در  حمل  که  زنانی  به  است  هشدار سختی

دارند تا  می  را پنهان  یا حیض خودمساعد گردانند،  را برای  جدیدی  هنگام پیش  ازدواج

یا   حمل  که  کسی  بیفزایند. پس  شان عده  در مدت شوهر بر خود  ر نفقهاستمرا  بر زمان

شوهرانشان»  نیست  ایمان اسم  را بپوشاند؛ مستحق  حیض   به  کردن با رجوع «اگرو

در»را   آنان  به  قصد ضرررسانیدن  نه «رادارندقصداصالح»  رجعی  در طالق  زنانشان

بهس»  انتظار در عده «مدتاين هستندبازگرداندنزاوارتر   عده  اما اگر مدت «آنها

  بر عهده «استزنانوبراي»  خود است  درباره  گیری تصمیم  سزاوارتر به  گکشت، زن
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آنچه»  مردان طوربه»  شوهران  در قبال  از وظایف «استزنانبرعهدهكههمانند

  و به  رفتار نموده  معاشرت  حسن  به  خویش  باید با زنان  مردان  پس در شرع، «پسنديده

و   بردگی پیمان  در اسالم  طور؛ بنابراین، ازدواج نیز متقابال همین  و زنان نرسانند  آنها زیان

  و متساویی  مشترك  ، حقوق کلی  مصالح  بر اساس  که  است  عقدی  نیست، بلکه  تملیک

  یعنی: برزنان «برآنانمردانبراي»  یکنل «و»آورد  و شوهر پدید می  زن  رادر میان

  تأمین و  امور نفقه  بودن  متکفل  سبب  را به  درجه  مرد این  که«هستبرتريايدرجه»

  است  . یعنی: بر زن است  آورده  دست  تدبیر، به  و داشتن  جهاد بودن  خانواده، اهل  هزینه

  و حتی  وخانواده  خانه  شئون  به  متعلق  که  نچهدر آ  وی  های از اوامر مرد و خواسته  که

را   خداوند متعال  معصیت اوامرش  که  مادامی -  است  خود وی  به  در امور مخصوص

  و والیت«  قوامت«  درجه مرد،  برتری  درجه  لکا این کند،  اطاعت -باشد   دربر نداشته

غالب»  است  امور خانواده  بر اداره  وی خداوند حكيم»  خویش  در ملک  است «و

 . است ساخته  مشروع  خلقش  برای که  در آنچه «است

ومنزلت،   و خلق، مقام  در خلق  وی  مرد؛ فضیلت  برتری  درجه»گوید:  کثیر می اما ابن

در دنیا و   وی  و برتری  خانواده  زندگی  مصالح  به  و پرداختن  نفقه  امر الهی، دادن  طاعت

ڱڱ ﴿از جمله:  « القرآن  ظالل فی»در تفسیر  :شهید سید قطب  لیکن«.  ستا  آخرت

  درجه  این  که  کنم می گمان»گوید:  دارد؛ او می  دیگری  برداشت ﴾ں ں ڻ

  درجه که:  این  یعنی باشد،  کریمه  آیه  همین  سیاق  فقط مقید به  بر زنان  مردان  برتری

  زندگی  حوزه  به  شان رجعی مطلقه  زنان  برگرداندندر   مردان  فقط ناظر بر حق  برتری

  مرد هم  به  رجعت  حق  سپردن  . دلیل بیشتر از آن  باشد و نه می  عده  در مدت  زناشویی

بدهد، اما   مرد طالق  که  نیست  معقول بنابراین،  است  دهنده مرد خود طالق  که  است  این

مرد   را به  آن  موقف  این  طبیعت  که  است  حقی  این پس باشد،  زن  از آن  رجعت  حق

  و فقط به  نیست  و مطلق  مرد بر زن، عام  برتری  درجه  این که:  دهد. لکا باید گفت می

 «. بیشتر از آن  شود و نه می مربوط  مورد خاص  همین
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  شدن  سپری اب  خویش  عده  رسیدن  پایان  از به  اگر زن  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه

قرار   مورد تصدیق خبر وی دهد، خبر می  ممکن  زمانی  در محدوده  گانه سه  های حیض

 ندارند.  آگاهی  آن از  دیگران  که  اوست  به  امر از امور مخصوص  گیرد زیرا این می

 سکن  بنت یزید بنت اسماء از  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  حاتم ابی ن ابوداوود و اب

  داده  طالق صخدا  رسول  گفت: در زمان  اند که کرده  روایترضی اهلل عنها   انصاری 

آیه،   این  با نزول  خداوند متعال پس نبود،  ای عده  مطلقه  زن  برای  هنگام  و تا آن  شدم

 گردانید.  را مشروع  طالق  عده

 

ہ ہہ  ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ    

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋۋ ۅ 

 ۇئۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ 

  عنهاروایتهلل ا رضی  از عایشه  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  و غیر آنان  و ترمکی  حاکم

  دلش  که  هر تعدادی  مرد به  بود که  بر آن  سنت  در جاهلیت»فرمود:   اند که کرده

  کرد، مجددا زن می  او رجوع  به  اد و اگر در عدهد می  را طالق  خویش  خواست، زن می

  بعد از اسالم  وضع  بود. این  داده  او را طالق  اگر صد بار یا بیشتر هم  حتی شد، می  وی

  خدا سوگند که به گفت:  خویش  زن  به  از مسلمانان  مردی  که  گاه تا آن  داشت  نیز ادامه

  هرگز تو را آرام هم،  و نه  و بروی  گیری  د درپیشخو  تا راه  دهم می  تو را طالق  نه

؟ مرد  است  ممکن  چیزی  چنین  چگونه گفت:  ! زن دهم و قرار می  و جای  گکارم می

  پایان  به  ات بود تا عده  نزدیک  و هر بار که  دهم می  تو را طالق  که  گونه داد: بدین  پاسخ

  ایشان  و ماجرا را به  رفت صخدا  د رسول! زن، نز کنم می  تو رجوع  باز به رسد،

 شد:  نازل  که  کردند تا این  سکوت صخدا  بازگفت، رسول

خودرا دارند،   زنان  به  رجعت  ، حق شوهران  در آن  که  طالقی یعنی: «دوباراستطالق»

  این از )مرتان( . یا مراد در کار نیست  دیگر رجعتی  سوم  و بعد از طالق  است  دو طالق

  در یک  طالق  سه دو، یا  کردن صادر شود زیرا جمع  یکباره  نباید به  دو طالق که:  است

 عمر ابن  به صخدا  رسول» : است  آمده  شریف  در حدیث  که است، چنان  بار حرام
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  در هر طهر یک  زن  گاه آن آورد، طهر روی  که  است  )در طالق( این  فرمودند؛ سنت

  لفظ جمع  را در یک  طالق  سنت، هر سه برخالف  دهنده اما اگر طالق«. شود  داده  طالق

  اربعه  مکاهب  ائمه  جمله  از آن -نظردارند: جمهور علما   اختالف  آن  علما در حکم کرد،

ها و  در نزد حنفی -  با کراهت  اما همراه شود، می  واقع  طالق  سه  با آن  بر آنند که -

  امامیه: بر آن  . اما در نزد شیعه است  با سنت  آن  مخالفت  سبب  ، به اهتو کر -ها  مالکی

بر   طالق  فقط یک قیم: و ابن  تیمیه ، ابن زیدیه  شود. و در نزد شیعه نمی واقع  طالقی  هیچ

يابايد»  دو طالق  از این  از هر یک  پس یعنی: «ازآنپس»بیشتر.   شود نه می  واقع  آن

به»  وی  به  با رجعت «داشتنگاهنيكيبهاورا تا   که  گونه بدین «رهاكردنيكييا

  و حقوقش، به  متعه  و پرداخت  و او را با رفتار نیک  نکرده  رجوع  زن  به  عده  پایان

 به  معروف  شهرهای  و علمای  مجاهد، عطاء، جمهور سلف 1فرستاد.  کسانش خانه

است،  سوم  طالق ﴾ھ ھ ھ﴿ نیکویی:  به  زن  د از رهاکردنمرا»اند:  گفته  فقاهت 

  شد؛ خداوندمتعال  سؤال  از ایشان  که صخدا از رسول  وارده  شریف  حدیث  دلیل  به

فرمودند؛  ص  حضرت  ؟ آن کجاست  سوم  طالق  دو بار است( پس  فرماید: )طالق می

 «. است ﴾ھ ھ ھ ﴿سوم:   طالق

براي» نيست»  شوهران «شماو آنچهكهروا چيزي»از مهر  «ايددادهآنانبهاز

بهطرفينكهمگرآن»  آنان  به  رساندن  زیان  بر وجه «بازستانيد حدودپاداشتندر

 زندگی -  هر دلیلی  به -توانند  نمی  باشند که  این  نگران یعنی: «باشندبيمناكخدا

 باشد که  آن  نگران امخصوص  دهند و زن  ادامه  معاشرت  را با حسن  خویش  مشترك 

  ای اسالمی، یا  جامعه  حکام  ای «شديداگربيمناكپس»کند   تواند از مرد اطاعت نمی 

دو،احكامآنكه»کنید  می  و شوهر تالش  زن  میان  اصالح  برای  که  شوندگانی  میانجی

نمي برپا را   و مهرآمیز، دراین  پسندیده  مزیستیو ه  معاشرت  با حسن «دارندخدا

یعنی:  «دهدخودفديهآزادكردنبرايزنكهدرآنچهنيستبرآنانگناهي»  صورت

  همان  بگیرد. واین  از او طالق  عوض و در  او داده  به  شوهر، مالی  نمودن  راضی  برای

                                                 
 ( می آید.202بیان متعه در آیه ) 1
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و در صدد   است از مهر داده  نز  به  آنچه  گرفتن اگر شوهر در صدد پس -  که  است  خلع

 باشد. جایز می -نبود   طریق  از این  وی  به  آزار رساندن

  از شوهرش  وجود مشکلی  بدون  که  هر زنی» است:  آمده  شریف  در حدیث

الهي»«.  است  حرام  بر وی  بهشت  را خواست، بوی  خویش طالق  «استاينهاحدود

 و  اطاعت  شما مأمور به  که  است  حدود الهی مککور،  و جدایی  نکاح  احکام یعنی:

كهوكساني»از آنها   با سرپیچی «تجاوزنكنيد»حدود  «ازآنپس»هستید   آن  اجرای

 چیز  یک  نهادن زیرا ظلم: «ستمكارانندهمانآنانتجاوزكنند،الهيازحدوداحكام

و ) ﴾ک ک ک﴿ خداوند متعال:  آیه، فرموده  . این است  آن  در غیر جایگاه

زیرا شمار  گرداند می  را خاص «228 بقره/»ترند(  حق  ذی  بازگرداندنشان  به  شوهرانشان

 کند. می  را دارد، معین  زن  به  رجعت  حق  مرد در آن  را که  طالقی

 

ىئ ی ی ی ی   جئ حئ مئ ىئ  يئ جبحب خب مب ىب  يب جت حت خت  مت   ىت يت  جث 

 مث ىثيث حج مج جح مح جخ حخ مخ  

 «كبريبينونه»  به  با مرد بعد از آن  زن  رابطه  را که  سوم  طالق  حکم  خداوند متعال  گاه آن

بعد  «واگرشوهر»فرماید:  می  نموده  بیان انجامد، می  بزرگ  و جدایی  کامل  متارکه  یعنی

اوحاللازآن،ديگربرايداد،پساوراطالق»  بار سوم  سابق، برای  از دو طالق

  شوهر دیگر با او جماع  آن و «كندغيرازاوازدواجباشوهريزنكهتااينيستن

اگر شوهر   کند. ولی  یا وفات دهد،  طالق  طور طبیعی  یا او را به  ، سپس )مقاربت( نموده

  داشت، این  شوهر اولش  او را برای  ساختن  حالل زن، قصد  خود با آن  از ازدواج  دوم

  آن  فاعل  و مکمت«  کننده حالل«  نکاح  در نکوهش  که ای ادله  دلیل  است، به  مکار حرا

  برداشتن  او را برای  که  دیگری  هر کس  و هم«  کننده حالل»  هم انور،  و شرع  وارد شده

. در  است  کرده  لعنت است،  کار فرا خوانده  این  به  شوهر اول  پای  از پیش  شرعی  مانع

ال أ»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف  حدیث

  واملحلل  اهلل املحلل  املحلل، لعن قال: هو !اهلل يا رسول  بىل،املستعار؟ قالوا:  بالتيس   خربكمأ

خبر  ،هللا  گفتند: چرا یا رسول  ؟ اصحاب خبر ندهم  شده  از بز نر عاریت آیا شما را : له
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را و   کننده فرد حالل  است  کرده  است، خداوند لعنت  کننده رمودند: او فرد حاللف دهید.

  برای  محلل، زن  بنابراین، با نکاح«.  است  شده  کرده  حالل  برایش  زن  را که  کسی  نیز آن

 درعقد،  گویند: چنانچه می ها ها و شافعی حنفی  شود. ولی نمی  حالل  خویش  شوهر اول

شوهر  «اگرپس».  است  صحیح  با کراهیت  نکاح  آن بود،  را شرط نکرده  کردن حالل

اگرآن»  صورت  در این یا مرد، جداشد،  از زن  نکاح  و با فسخ «دادراطالقوي»  دوم

كه»  و شوهر اول  زن یعنی: «دو راپنداشتند خدا   متقابل  یعنی: حقوق «حدود

گناهيميبرپا»دیگر دارند  یک  بر ذمه  را که  ای زناشویی بر  یعنی: «دوبرآندارند،

با   جدیدی  و عقد ازدواج «ديگربازگردنديكبهكهنيست»  سابقش  و زن  اول شوهر

بار دیگر  و مرد را یک  بوده  جدید صحیح  عقد ازدواج  این  که دیگر منعقد کنند، یک

برايآنكهاستالهياحكاماينهاحدودو»گرداند  جدید می  طالق  سه  مالک را

  را نگه  خداوند متعال  زیرا جاهل، امر و نهی «كندميبيان»را   حقایق «دانندميكهقومي

 . نیست دارد و بدانها پایبند نمی

 دختر  عایشه  درباره  کریمه  آیه  اند: این کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  گونه این بود. ماجرا  پسر عمویش  وهب بن  رفاعه  زن  شد که  نازل  عتیک بن عبدالرحمن

نمود   ازدواج  زبیرقرظی بن او با عبدالرحمن  کرد، بعد از آن  طالقه  او را سه  رفاعه  بود که

  شوهر اولش  نکاح عقد  تا به  خواست  گاه آن داد،  نیز او را طالق  شوهر دومی  و این

با   که  از آن  )شوهر دومم( قبل عبدالرحمن آمد و گفت: صخدا  ولبازگردد، لکا نزد رس

 صخدا  ؟ رسول باز گردم  شوهر اولم نزد  توانم آیا می داد،  طالقم کند،  مقاربت  من
در «. کند  با تو مقاربت  غیر از وی  شوهر دیگری که  گاه تا آن  توانی خیر! نمی»فرمودند: 

  به  که  خواهی آیا می»فرمودند:   زن  آن  به صخدا  سولر که  است  آمده  دیگری  روایت

او )عبدالرحمن(   تو از عسیله  که  تا وقتی  نیست  کار ممکن  ! این ؟نه برگردی  رفاعه  سوی

  فرج  مرد به  آلت  حد دخول  عسیله: کمترین  مراد از چشیدن«. تو  و او ازعسیله  نچشی

 . است  زن
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ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀڀ 

ٺٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ 

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

طالقزنانوچون»   عده  پایان  به یعنی: «رسيدندخويشعدهپايانداديدوبهرا

آزار   قصد رساندن  بدون «داريدنگاهنيكيرابهگاه،ياآنانآن»شدند   نزدیک  خویش

واگکارید تا   خودشان  حال  را به  آنان یعنی: «كنيدرهايشاننيكييابه»آنها   به  و زیان

را از سر   جدیدی زندگی شما،  نکاح  از حیطه  با آزادی  گاه شود و آن  سپری  شان عده

برايآنانولي»بگیرند  زيانرا و بهنگاهرساندنآزار تا  «كنيدستمآناننداريد

 قصد طوالنی  به نباید  محبتی، پس  هم  دارید و نه  نیازی  آنان  به  نه  که  رتیدرصو یعنی:

  به -  آنهاست  به  رساندن  آزار وزیان  از آن  هدف  که -  انتظار آنان  و مدت  عده  ساختن 

 کنید.  رجوع  آنان

قصد   به  مردان  هبود ک  بر آن  رسم  در جاهلیت است:  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  آنان  به  عده  و در پایان  داده  را طالق  زنان، آنان  داشتن نگاه  و بالتکلیف  آزار رساندن

کار را تکرار   همین باز مجددا سرآید، به  شان عده  بود که  کردند و تا نزدیک می  رجوع

  ساختند تا زندگی می  شانرهای  کردند و نه می  معاشرت  نیکی  به  با آنان  نه  پس کردند، می

کردند،   عمل  گونه همین  مسلمانان از  نیز برخی  را از سر بگیرند. بعد از اسالم  جدیدی

قطعابرخودكند،چنينوهركس»شد.  کار نازل  از این  در نهی  کریمه  آیه  بود که  این

قرار  -هردو  -  لهیا  و عکاب  وجدان  عکاب  زیرا خود را در معرض «استنمودهستم

و هر   است  جدی  الهی  آیات  زیرا همه «نگيريدتمسخرخدارابهوآيات»  است  داده

  اعمال شود، لکا از می  الزم  آنها قطعا بر وی  حکم کند، برخورد  شوخی  در آنها به  کس

 بپرهیزید.  در جاهلیت  رایج

  آن بر  رسم  در جاهلیت است:  آمده  ریمهک  اخیر از آیه  بخش  این  نزول  سبب  در بیان

آزاد  را  اش گرفت، یا برده می  نکاح  را به  یا زنی داد، می  را طالق  مرد زنش  بود که

را   شرعی  با احکام  ، شوخی اسالم  ! پس کردم  شوخی  من گفت: می  ساخت، سپس می

؛ مسلما  کردم شوخی و گفت:داد   را طالق  زنش  کرد. بنابراین، اگر مردی  مردود اعالم
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  جدی  که  چیزاست  سه» است:  آمده  شریف  در حدیث  که چنان شود، می  واقع  طالق

و»«.  و رجعت  طالق ، است، نکاح  جدی  در آنها هم  کردن و شوخی  آنها جدی  گرفتن

بهنعمت خود بر را آوريدخدا ياد   آن  یها و برنامه  وقوانین  از: اسالم  عبارت  که«

 «و»تو قرار داشتید  در تو  انبوه  های کور و تاریکی  در جاهلیتی  که  از آن  است، پس

  سنت یعنی: «وحكمت»  یعنی: قرآن «ازكتاب»  تعالی  حق «راكهآنچه»یاد آورید  به

و   داده  شما را با آنها تعلیم یعنی: «دهدميپندتانوبدانكردهبرشمانازل»  نبوی

 -را   و سنت  کتاب  عظمای  های نعمت پس گرداند، می  آنها بیدار و هوشیارتان  وسیله به

پرواداشته»شکر گزارید  -آنها   به  با عمل خدا از كهو بدانيد و بهباشيد خدا

اوامر و حدود مقرر   شما در قبال عملکرد  چگونگی  به  و از جمله «داناستهرچيزي

 دهد. جزامی  شما را در برابر اعمالتان ایقین  خویش، پس

 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک کگ گ 

 گ گ  ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڻڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ 

، یسار  بن معقل اند: کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  و غیر آن  بخاری

سر   به  با خواهرش  مدتی مرد  آن بود،  در آورده  از مسلمانان  عقد مردی  را به  خواهرش

  هم  لیکن رسید،  پایان به  اش نکرد تاعده  او رجوع  داد و به  طالق  را یک  وی  گاه  آن برد،

  کرده  را جزم  ، مرد عزمش سرانجام مرد، هوادار  زن  آن  بود و هم  مرد دوستدار زن  آن

  ای گفت:  وی  به  معقل  ولی آمد،او   خواستگاری به  برادرش  نزد معقل  جمعی  همراه  به

دیگر   خدا که  ! به ؟! نه دادی  داشتم، اما تو طالقش  گرامی  خواهرم  ! تو را با ازدواج ناکس

  نیاز آن  که -  خداوند متعال  بود که  گردد. همان بر نمی  سویت شود و به نمی  هرگز زنت

خودداديدوعدهراطالقزنانوچون»فرمود:   نازل -  دانست دیگرمی یک  دو را به

بهخيروخوشيبهباهمسرانشان،چنانچهراازازدواجرساندند،آنانپايانرابه

  به گفت: را شنید،  پروردگارش  فرمان  معقل  چون «.بازنداريدبودند،رسيدهتوافق

؛  مرا ببخش او گفت:  و به را فراخواند  شوهرخواهر سابقش  گاه آن ! فرمانبرم  و دل  جان

 کرد.  کار را هم ! و همین دارم می  و گرامیت  کنم می  تزویج  را مجددا برایت  خواهرم  اینک
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  خواهران یا  نباید دختران  که  است  زنان  اولیای  متوجه  کریمه در آیه  بنابراین، خطاب

  مجدد با آنان  ه، یا از ازدواجعد  در هنگام  سابقشان  شوهران  به  را از رجوع  شان مطلقه

قولی:   نمایند. به منع -  جانبین  کامل  و توافق  شرط رضایت  به -  عده  بعد از انقضای

  و غیرت  ننگ  انگیزه  به  شما شوهران . یعنی: است  سابق  شوهران  متوجه  خطاب

  با فرد دلخواهشان  از ازدواج اند، را گکرانده  شان عده  خود را که  سابق  جاهلیت، زنان

همسر   سابقشان  زنان که  و سالطین، از این  از سران  بسیاری  که  چنان نکنید،  ممانعت

ازشمابههركس»  کنند. والبته می  جلوگیری  و ننگ  نام  انگیزه  به دیگر شوند،  مردانی

بازپسين روز و پند»و از آنها   کرده دستورها عمل «اينبهباشد،داشتهايمانخدا

  شدن  از آلوده «استترتروپاكيزهبركتشماپرامربراياين»  رعایت  پس «گيردمي

مي»و فساد ضمیر   معنوی  پلیدیهای  به شما از سود و   برای  را که  آنچه «داندوخدا

  کا از فرمانرا، ل  حقیقت این «دانيدوشمانمي»  است  نهفته  احکام  این  در اجرای  صالح

 کنید.  پیروی  وی

 

ہھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ 

ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې  ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ 

ۇئۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی  ی یجئ حئ مئ ىئ 

 يئ جب حب خب مب ىبيب جت حت خت مت ىت يت  جث مثىث 

  بیان را نیز  شیرخوارگی  حکم را ذکرکرد،  و طالق  نکاح  احکام  خداوند متعال  چون

  خردسالی فرزند  شوند که جدا می  از هم  و شوهر در حالی  زن  نماید زیرا گاهی می

كامل»دارند:  سال دو را فرزندانشان مادران، شير» تقریبی  نه  طور تحقیقی  به «و

اند و  گرفته  طالق  هستند که  کریمه، زنانی  آیه  مراد از )والدات( در این «.دهند

  شیردادن  مأمور به  مادران باشد، یعنی: امر می  معنی  ت، اما به)یرضعن( هرچند خبر اس

در اینجا؛  «كاملدوسال»قید   از آوردن  هدف ها، هستند. از نظر حنفی  فرزندانشان

  زیرا مدت  شود، نیست می  ثابت  در آن  رضاعی  حرمت  که  ای شیرخوارگی  مدت  تعیین

براياين».  است  ماه شود، درنزد آنان، سی می  رضاعی  حرمت  سبب  که  ای شیرخوارگی
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دورانكهاستكسي   دو سال  شیردادن  پس «كندراتكميلشيرخوارگيبخواهد

،  مادر است  بودن  مکلف  حد نهایی  بیان آن،  از تعیین  هدف  نیست، بلکه  حتمی  کامل

مادر   که  . باید دانست جایز است  پدر ومادر طفل  با توافق  مدت  این  ساختن  لکا کوتاه

  داری( طفل )نگه  حضانت  به -فقها   اتفاق  به -نکند  مجدد  ازدواج  که  گاه تا آن  مطلقه

پوشاكوخوراك»  تر است حق ذی  خویش وجهآنانو پدربرعهدهپسنديدهبر

است،   مشغول  طفل  شیردادن  به  که  مادری  و پوشاك  خوراك مخارج  یعنی: تأمین «است

  مادران  حق  و این  است متولد شده  فرزند برایش  که  است  کسی آن  پدر، یعنی  برعهده

  گیرد. اما در مورد مادران می  تعلق  آنان  به  شان مزد شیردهی  عنوان  به  که است  مطلقه

اگر   حتی باشد، پدر می  آنها مسلما برعهده  و پوشاك  نفقه  باید گفت: تأمین  غیرمطلقه

 زن،  نه «شودنميمكلفتوانشاندازهجزبهكسهيچ»خود را شیر ندهند   فرزندان هم

 به  پدر طفل، مکلف  و نه  ناچیز است  و مخارج بر مزد اندك  شکیبایی  به  مکلف

سط معتبر است، حداو  آنچه  بلکه باشد، می  توانش  از حیطه  خارج  مسرفانه  نفقه  پرداخت 

پدريببيندوهيچزيانفرزندشسببنبايدبهمادريهيچ».  است  در حد عرف  نفقه

  زیان  فرزندش  سبب مادر نباید پدر را به یعنی: «ببيندزيانفرزندشسببنبايدبههم

 -  است  خارج  وی  از حد توانایی  که  سنگینی  مخارج  از وی  که  گونه  بدین برساند،

  زیان  مادر طفل  به نباید  هم  کند و شوهر سابق  طلب -  خویش  و پوشاك  خوراك  تباب

نموده،   اوست، کوتاهی برعهده  که  و وظایفی  از تعهدات  در چیزی  که  سان بدین برساند،

 جدا نماید.  مادرش  از آغوش  سببی  هیچ  یا فرزند را بی

دو   آن  عطوفت  جلب  برای ادر در هر دو جا،از پدر و م  هر یک  فرزند به  دادن  نسبت

ضرر   نمودن از پدر و مادر در وارد  هر یک  مشارکت  مقتضی )مضاره(،  . صیغه است

  دیگری، در واقع  از آنهابه  یکی  رساندن  زیان  که  است  آن  خود گویای  که  است، تعبیری

  دیگر؛ طفل یک  پدر ومادر به  رسانی  زیان  تبع  به  . همچنان هردو است  به  رساندن  زیان

یعنی:  «نيزهستوارثبرعهدهاحكامومانندهمين»شود.  متضرر می  بین  نیز در این

طفل، یا   یا وارث پدر،  وارث  برعهده طفل،  شیردهی  مخارج  اگر پدر مرد؛ پرداخت

بود. و اگر   خود وی  پدر برعهده  در حیات  مخارج  این  که اوست، چنان  وصی، یا قیم
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وی(   یک  درجه  صلبی  اقربای  )یعنی  وی  بود، عصبه  نگکاشته  جای  از خود به  پدر ارثی

  پرداخت  پدر هستند که  ؛ یا وارثان« وارث»مراد از   پس را بپردازند،  مخارج  باید این

یا  باشد، می  ایشان  پسندیده، برعهده  و بر وجه  طور عرفی  به  مادر شیرده  و پوشاك  نفقه

لفظ   که برند، می  میراث  از وی  طفل  مرگ  در صورت  که  کسانی یعنی اند، طفل  وارثان

  این  مادر از سوی  به  رساندن  ؛ زیان هر حال  . به است  هر دو معنی  )وارث(، محتمل

بر پدر  کار  این  که است، چنان  پدر؛ حرام  وارث  باشد و چه  طفل  وارث  چه وارث،

 بود. حرام

رضايت» با بخواهند مادر و پدر اگر مشاورهو  طور به «راكودكديگر،يكو

  اما اگر یکی «دونيستبرآنگناهيازشيربازگيرند،»  از دو سال  قبل  هنگام پیش

دیگر   ناگزیر باید با طرف را از شیر جدا نماید،  ازپدر و مادر بخواهد طفل

و»آید.   دست دو به  آن  میان  کامل  نماید تا توافق  او را جلب  موافقتنموده،  مشورت

  دیگر غیراز مادرانشان  شیردهی یعنی: «بگيريدخوددايهفرزنداناگرخواستيدبراي

ايد،گرفتهعهدهرابهآنپرداختراكهچيزيكهشرطآننيست،بهبرشماگناهي»

شما   فرزندان  به  شیردهی  در مدت  که  آنچه  حساب مادران، به  به «بپردازيددرستيبه

  انگاری یاسهل  مزد آنها کوتاهی  دیگر و در پرداخت  و شیرده  دایه  زنان  یا به اند، شیرداده

  برای  ای انگیزه خود،  برگردد و این  طفل  به  آنان  منفی  بسا واکنش  نکنید زیرا چه

 گردد.  طفل  در حق  نانگاریشا و سهل  کوتاهی

یا   نکاح در قید  که  گاه تا آن  طفلش  به  مادر در برابر شیردادن  گرفتن مزد  که  باید دانست

. جواز  کار مطلقا جایزاست  این  که :شافعی  جایز نیست، مگر در نزد امام باشد، عده

مادر   به  ساندنر زیان  عدم  غیر از مادر هم، مشروط به  دیگری  شیرده  زن  اجیرکردن

  در آغاز آیه  که چنان دارد، اولویت  حق  فرزندش  داری مادر در امر نگه  باشد، چراکه می

كه».  گکشت  کریمه بدانيد و كنيد پروا خدا از بهو دهيد،ميانجامآنچهخداوند

  و کودکان  زنان  اگر حقوق بنابراین، دهد جزا می  شما را در برابر اعمالتان  پس «بيناست

  و از خداوند متعال  دیگر پرهیز کرده یک به  رساندن  را ادا نمودید و پدر و مادر از زیان

خواهند   شان اخروی  پاداش  در دنیا و سبب  ای اوالد شایسته  پروا داشتند؛ فرزندانشان
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در دنیا   نخود قرار دادند؛ یقینا فرزندانشا  مدار عمل را  نفسانی  هواهای  اما اگر آنان شد،

 خواهند بود.  عکاب  سبب  هم و در آخرت  بال و فتنه  برایشان

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ 

 ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ  ڤ 

و   شیرخواره  فرزندان  در قبال  پدران  و مسؤولیتهای  و رجعت  طالق  احکام  بیان  دنبال  به

  پیش  گمان  این کند تا می  را بیان  وفات  عده  محک  ؛ خداوند متعال شان مطلقه  همسران

كساني» است:  طالق  هم، مانند عده  وفات  عده  نیاید که كهو شما ميرندومياز

بايدچهارماه» زنانشان  پس «گذارندازخودبجاميپس»را   یعنی: زنانی «همسراني

ده بكشندان»روز   شبانه  و ده  چهار ماه یعنی: «روزو توانند  می  ازآن  و پس «تظار

 دو چیز است:   وفات  عده  برای  مدت  این  در تعیین  مجدد نمایند. حکمت  ازدواج

شود  می  زنده  غالبا در چهارماهگی  باشد. و هرچند جنین  حامله  زن  که  این  احتمال -1

زیرا   افزوده  ا بر آنروز دیگر را احتیاط شبانه  ده  سبحان  اما خدای کند، می  و حرکت

  نباشد. ودر صورت  حرکت  قادر به  در چهارماهگی  بوده  ضعیف  جنین  بسا که چه

 . اوست  حمل  حامله، وضع  زن  ؛ عده حمل  محرزشدن

  ذکراست  . قابل نیز مورد نظر است  اول  نکاح  به  نهادن  مدت، حرمت  این  در تعیین -2

یائسه،  باشد و چه  حایضه  کبیره، چه  باشد چه صغیره  زن  ه؛ چ زن  برای  وفات  عده  که

  به -  ازطالق  و چه  از وفات  چه  حامله  زن  و عده  روز است  و ده  چهار ماه  مدت  همان

 . اوست  حمل  وضع -جمهور علما   قول

بهعدههرگاهپس» را آنچهرساندند،پايانخود پسنديدهبهآناندر ارهدربنحو

 و نهایتا ازدواج  خواستگاران  به  آوردن کردن، روی از آرایش «دهندميانجامخود

ونيستبرشماگناهي»نباشد   شرع  و مخالف  پسندیده  بر وجه  که  در صورتی مجدد، 

ناروا   به را  زنان  کسی  چه  داند که می  پس «استآگاهدهيد،ميانجامآنچهخداوندبه

  رعایت  خوبی  مقرر را به  حدود و حقوق  کسی  دارد و چه مجدد باز می  ازدواجاز 

 دهد. جزا می  را در برابر عملش  هر کس کند بنابراین، می
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.  است  شده  استدالل  وفات  در عده  معتده  زن  برای« احداد«  بر وجوب  کریمه  آیه  با این

  خوشبویی، پوشیدن  کاربردن از به  ، اعمو آرایش  زینت  از ترك  است  احداد: عبارت

 -  یا عکری  ضرورت  جهت جز به -  از منزل  رفتن  و بیرون  جدید و زیورآالت  لباسهای

در   که  زنی  نفقه  جمهور علما، پرداخت در رأی  که  شود. باید دانست می  آن  نیز مشمول

  آن  )زوجیت( میان  همسری  طهزیرا راب  نیست  واجب برد، سر می به  شوهرش  وفات  عده

  طالق  که  ای حامله  زن  نفقه  پرداخت  بر وجوب  علم اهل  است، لیکن  رسیده  پایان  دو به

  که  دارند بر این  علما اجماع  دارند. همچنان  اجماع  است  شده  داده  رجعی  یا طالق  ثالثه

کرد؛   ، وفات وی  عده  رسیدن  پایان  از به  قبل  سپس داد،  رجعی  را طالق  زنش  اگر کسی

  ؛ بر زن وفات  برد. عده می  شوهر ارث  او از آن  و هم  است  الزم  وفات  زن، عده  بر آن

  همه -باشد   نگرفته  چه باشد،  گرفته  انجام  با او آمیزش  چه -  و کبیره  آزاد، کنیز، صغیره

 روز است، اما  فقط سه  نزدیکان  بر مرگ  یسوگوار  که  است  گردد. گفتنی می  الزم آنها

  باشد. درحدیث روز می  و ده  چهار ماه -  گفتیم  که چنان -شوهر   بر مرگ  سوگواری

  بر هیچ  که  روانیست دارد؛  ایمان  خدا و روز آخرت  به  که  زنی  برای»است:   آمده  شریف

او چهار   برای  سوگواری  هرش، کهمگر بر شو کند،  روز سوگواری  بیشتر از سه  ای مرده

ڤ ﴿آیه:   حکم  ناسخ  کریمه  آیه  این  اکثر علما بر آنند که...«.  روز است  و ده  ماه

  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
 خواهد آمد.  آن  بیان  که باشد، می «223 بقره/»

 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 

ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ڈ  ژ ژ ڑ  ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ک ک کک  گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں   ڑ 

 ڻ

  ثالثه  وفات، یا طالق  در عده  دار که عده «اززنانطورسربستهشمابهآنچهودرباره»

را   عده  انقضای بعد از  با آنان  ازدواج  و عزم  نیت «كرده،ياخواستگاري»برند  سر می به

  و به  است  تصریح )سربسته(: ضد  تعریض «برشمانيستگناهيداريد،نگهدردل»
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لفظ   آن  بفهماند که  با لفظی  مخاطب  را به  مقصود خویش  انسان  که  است  این  معنای

دارد و   داللت  بر آن تلویحا و اشارتا  است، بلکه  نشده  مقصود او نهاده  صراحتا برای

  . پس دور است  شنونده  از ذهن  هچرا ک نیاز دارد،  ای قرینه  به  آن  بنابراین، فهم

  را ذکر کند که  چیزی خواستگار که:  است  چنین  و کنایی  سربسته  شیوه  به  خواستگاری

  تا بر تو سالم  ام بگوید: آمده  زن  به  که  مانند این کند،  است، داللت  ذکر نکرده  بر آنچه

  قبیل  و از این !...شد پیدا می  برایم  تهشایس  زنی  کاش  ...! ای بنگرم  ات چهره  و به  کنم

آمیز در  با برخورد لطف  خواستگار همراه  که  آنچه یعنی: آمیز دیگر. خطبه:  کنایه  سخنان

رايادخواهيدآنانزوديشمابهكهدانستميخدا»طلبد.  می  گفتار و عمل، از زن

  شکیبایی  زنان  آن  به  خویش  رغبت  شما از بیان  که  دانست می خدا یعنی: «كرد

شما   به گکارید بنابراین، می  در میان  با آنان خود را  تمایل  ورزید و قطعا این نمی

آنانولي»را داد   از آنان  تصریحی  نه  تلویحی  خواستگاری  رخصت قرارقولبا و

  که  کن، چون  زدواجا  دار نگوید: با من عده  زن  مرد مثال به یعنی: «نگذاريدپنهاني

  ... و از این نکنی  ازدواج  با دیگری  از من غیر  که  بدهی  قول  من  و باید به  توام  دلباخته

  بر خواستگاری  که  آنچه یعنی: «بگوييدپسنديدهسخنيكهآنمگر»دیگر   سخنان  قبیل

تو   که  راستی  بگوید: به  که  این  مثل کند،  ، داللت شده  گردانیده  مباح  که  ای تلویحی

کند و مثال   توصیف  در برابر زن  از خودش  که  ...! یا این نیاز دارم  زنان  به  ...! من زیبایی

  قبیل  و... از این  باز هستم  و دل  نیکو دارم، دست  اخالقی  که  هستم  مردی  بگوید: من

تا»را منعقد نگردانید   عقد نکاحیعنی:  «نگيريدتصميمعقدزناشوييوبه»  سخنان

 در عده،  عقد نکاح  بودن  رسد. حرام  پایان به  زن  تا عده یعنی: «سرآيدمقرربهزمان

و» شود. نمی  بر مرد حالل  عده، زن  در حال  و با نکاح  است  مکاهب  همه  مورد اتفاق

ازپس،داندمي»  یا غیر آن بر نکاح،  از عزم «داريدرادردلخداوندآنچهبدانيدكه

و»نماید   مجازات نکاحی،  بر چنین  عزم  شما را در صورت  که  از این «اوبرحذرباشيد

  با به «بردباراست» کند از او پروا می  که  بر کسی «استخداوندآمرزندهبدانيدكه

 . خطاکاران  مجازات  تأخیر افگندن

 شود:ميبرداشتذيلاحكاممهكريطورخالصه،ازآيهبهپس
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  عده، اجماعا جایز نیست، لیکن  در حال  از زن  پرده وبی  صریح  خواستگاری -1

برد،  سرمی به  باین  یا طالق  وفات  عده  در حال  که  از زنی  و تلویحی  کنایی  خواستگاری

 . جایز است

  اجماع  به برد سر می به  رجعی  قطال  در عده  که  از زنی  یا کنایی  صریح  خواستگاری -2

  برد، هنوز حکم سر می به  رجعی  طالق  عده  در حال  که  زیرا زنی  علما جایز نیست

 . پابرجاست  شوهرش  او برای  همسری

علما بر   و اجماع  بوده  عده، شرعا حرام  در حال  بر زنان  عقد نکاح  انعقاد و اجرای -0

  انقضای  معنی  کریمه، به  در آیه ﴾ڑ ک ک ک﴿ن: مضمو  تأویل  که  است  آن

 باشد. می  زن  عده

  آن  باید نکاح  قاضی کرد،  عقد نمود و عروسی  ای عده  در حال  با زن  اگر شخصی -2

 . است  فقها باطل  اتفاق  به  نکاح  کند و آن  دو را فسخ
 

ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ  ۓ     ڭ ڭ 

 ۆ ۈ ۈ     ٴۇڭ  ڭ  ۇ ۇۆ 

یا   از گناه  اعم -  مسئولیتی یعنی: «داديدراطالقاگرزنانبرشمانيستگناهيهيچ»

هنوزكهوقتدرآن»دادید؛   را طالق  اگر زنان  شما نیست  بر عهده -  مهر و مانند آن

  جماع : ساسمراد از م «ايدنكردهنيزمعينمهريآنانوبراينكردهمساسباآنان

  بود، زن  نشده  تعیین  از قبل  هم  و مهری  گرفت  صورت  اگر جماع  )مقاربت( است، پس

از   مهر و قبل  تعیین از  قبل  را که  زنانی یعنی: «راوآنان»شود  خود می  مثل مهر  مستحق

یا   ز پوشاكا -  آنها چیزی به . یعنی: متعه  به «مندسازيدبهره»دهید  می  طالق  مقاربت

  باشد برای  ، جایگزینی بخشش  کنید تا این  تقدیم  بخشش  عنوان  به -  طال یا مانند آن

اندازهبهخودوتنگدستتواناندازهتوانگربه»اند  داده  آنها از مهر از دست  که  آنچه

  که  ای تعهشوهر مربوط است، لکا م  اقتصادی  وضعیت  به  متعه  کیفیت  پس «خودتوان

بروجهدادنبهره»دارد   دهد، برتری شوهر فقیر می  که  ای بر متعه دهد، می  شوهر غنی

باشد   با آن، پسندیده  موافق  و عرف  در شرع  بدهید که  متعه  بر وجهی یعنی: «معروف
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  کسانی نی:یع «نيكوكاران»  ذمه «بر»  واجب  حقی  عنوان  به  دادن  متعه  این «شدهالزم»

 گیرند. می  پیش نیکو در  مطلقه، روشی  در برخورد بازنان  که

 

ەئ ەئ وئ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ائ ائ

ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  ىئ ىئ ی یی ی  جئ حئ  ۆئ ۆئ وئ  ۇئ ۇئ

 مئ ىئ يئ  

  نشده  معین  مهری  برایش  از قبل  شد که  بیان  از دخولی  قبل  مطلقه  زن  قبل، حکم  در آیه

از   قبل  مطلقه  زن  کند و آن می  را بیان  دوم  نوع  حکم  آیه، خداوند متعال  اما در این بود،

نزديكيباآنانكهازآنواگرپيش» است:  شده  معین  مهری  برایش  که  است  دخولی

پسكردهمعينمهريبرايشانكهدرحاليداديد،طالقشانكنيد،   ذمه  واجب «ايد،

  آنان  به «ايدنمودهتعيين»  مهر برایشان  عنوان  به «راآنچهنصف» :که  است  شما این

  یادشده، این  مطلقه  زنان  که  مگر این یعنی: «ببخشندخود،زنانكهمگراين»بدهید 

  شان دهنده طالق  شوهران  برعهده  برایشان خداوند  را که  ای شده  مهر مشخص  نیمه

  وجود ندارد که  مانعی  صورت در این  که ببخشند،  شوهرانشان  هاست، ب گردانیده  واجب

اوست،دردست نكاحسررشتهكهياكسي»نپردازند   آنان  را به  نیمه  این  شوهران

یا  -فقها و جود دارد   میان  باره  دراین  که  بنابر دو نظری -دار  سر رشته  این  که «ببخشد

  که  است  جدید وی( این  )در رأی  وشافعی  ابوحنیفه  مکهب.  است  زن  یا ولی شوهر،

  نکاح  بند و سر رشته گره  ببخشد که  یا کسی) ﴾وئ وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ﴿ مراد از:

دیگر   شوهر نیمه است:  این  قول، معنی  باشد. بنابراین است(، شوهرمی  وی  در دست

مهر   یا چنانچه بپردازد،  را کامل  خود ببخشد و مهرآن  مطلقه  زن را نیز به  شده  مهر معین

  را از وی  آن  ، نصف است، بعد از طالق  پرداخته  زنش  به  طور کامل  به را قبال  مسمی

مراد   در معنای  دوم  . قول داده  را ترجیح  قول  این  جریرطبری  ابن  که نستاند، باز پس

  ولی اوست(،  در دست  نکاح  سر رشته  که  مراد از: )کسی  که  است  این  کریمه آیه

  شده  داده  طالق شوهر،  مقاربت بعد از  که  ای مطلقه  زن  ولی است، یعنی:  مطلقه زن

 مطلقه  زن  خود آن  است، همچون  )معین( شده  مسمی  آن  قبال برای  هم  ومهری
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  شوهرش بر  است  شده  آن  مستحق  خویش  با طالق  زن  را که  مهری  نصف  آن تواند، می 

از   دیگری  کس است، یا برادرش، یا  یا پدر زن«:  ولی»نگیرد.   را از وی  ببخشد و آن

  . زمخشری است  مالک امام  مکهب  . و این است  شده  وی  عقد نکاح  متولی  که  نزدیکانش

 «. آشکار است  اول  قول  صحت»گوید:  می

و   مردان  متوجه  است  خطابی  این «ستنزديكتراتقويشمابهوبخشايشوبخشش»

و   دیگر تشویق یک در برابر  و بخشش  گکشت  را به  آنان  که -  طور تغلیبی به -  نیز زنان

راوبزرگواري»باشد  تر بخشنده  که  نزدیکتر است  تقوی  به  کسی  پس کند، می  ترغیب

و مکدرساخته،   را تیره وابط شمار  هرچند طالق یعنی: «نكنيدفراموشخودتاندربين

و   از فضل  بدهید تا نسیمی  شما وجود داشته، اجازه  میان  که  پیوندی  حرمت  به  ولی

  به  نسبت  و فضل  بزرگواری هرگز  پس مکدر بوزد،  فضای  بر این  و گکشت  مهربانی

و از  «بيناستد،دهيميانجامآنچهخداوندبهگمانبي»نکنید   دیگر را فراموش یک

 دهد. می  مناسب  جزای  شما را در برابر آن  است، پس  شما آگاه  اعمال

 از:استعبارتكريمهدوآيهايناحكامخالصه

)آمیزش( و   از دخول  قبل  که  زنی  به  متعه  دادن  بر آنند که  و اصحابش  ابوحنیفه  امام -1

  سایر زنان  به  متعه  است، اما دادن  ؛ مطلقا واجب دهش  داده  مهر طالق  از تعیین  قبل

اما بعد   از دخول  قبل  که  شود، یا زنی می  داده  طالق  بعد از دخول  که  زنی  مطلقه، چون

  به  متعه  شافعی، دادن  در مکهب  . ولی است  مستحب شود، می  داده  مهر طالق  از تعیین

  با او آمیزش  شوهرش  که  ای مطلقه  زن  آن  ، مگر برایاست  واجب  ای مطلقه  زن  هرگونه

مهر   نصف  زیرا او مستحق  است شده  معین  برایش  هم  و مهری  ( نکرده )مقاربت

 باشد. می  خویش  شده تعیین

  الزم تماما  صحیحه  مهر با خلوت  که  است  بر آن  حنبل و احمدبن  ابوحنیفه  مکهب -2

  صحیحه  مهر با خلوت  که  است  این  و مالک  شافعی  از مکهبمشهور   شود. ولی می

 باشد.  )مقاربت( همراه  ، با دخول خلوت  آن  که  شود؛ مگر این نمی  الزم

  آن و اکثر  نگردیده، لکا فقها در مقدار اقل  معین  حدی  و سنت  در قرآن  متعه  برای -0

  . ولی است و چادر و لحافی  پیراهن :نیفهدر نزد ابوح  آن  نظر دارند. حد ادنای اختالف
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  حد اقل  مجبور نشود، مگر به  از متعه  حد معینی  اعطای  گوید: شوهر به می :شافعی

 گردد.  اطالق  بر آن  متعه  اسم  که  آنچه

  نصف  ؛ اجماعا دادن است  شده  مشخص  مهر برایش  که  از دخول  قبل  مطلقه  زن  به -2

 . است  مهر واجب

  ازدخول  قبل  مطلقه  زن  )معین( را برای  دیگر مهر مسمی  تواند نصف شوهر می -5

 شوهر در گکرند.  برای  توانند از آن او می  یا زن، یا ولی ببخشد،

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ 

  آنها و بارعایت  در اوقات  گانه پنج  نمازهای  بر ادای یعنی: «كنيدبرنمازهامواظبت»

 «نمازميانهبويژه»و استمرار ورزید  قلب، مداومت  با خشوع  شروط آنها همراه و  ارکان

از آن، دو   زیرا قبل  نماز عصراست  و جمهور تابعین  صحابه  اکثر علمای  قول  به  که

قرار   گانه پنج  نمازهای  میانه نماز در  نیز دو نماز وجود دارد و لکا این  نماز و بعد از آن

فرمودند:   احزاب  درروز جنگ صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  ر حدیثدارد. د

  ما را از نماز وسطی  گرداند که  )مشرکان( را پر ازآتش  هایشان قبرها و خانه خداوند»

  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. کرد بازداشتند تا خورشید غروب -نماز عصر  -

  اعمال  ترین محبوب  گمان بی :وقتها  ولأل  لصالةا  تعجيل اهلل  إىل  عاملاأل  حبأ  نإ»است: 

یعنی:  «بايستيدخدافروتنانهوبراي»«.  است  آن وقت  نماز در اول  تعجیل ،نزد خدا

  ، فرض در نماز فرض  برپا بایستید. برپا ایستادن  خشوع و  وقار و طمأنینه  در نماز به

هواپیما،  )ماشین، قطار،  مرکب  بر باالی  آن  داکردنیا ا  نشستن است، اما در نماز نفل،

  و خشوع، یا به  طاعت  معنی  سکوت، یا به  معنی در اینجا به«  قنوت»...( جوازدارد.  االغ

 . است  با خشوع  همراه  قیام  در حال  ذکر خداوند متعال  معنی

  که اند کرده  روایت  ثابت  از زیدبن  و غیر آنان  حدیث  گانه شش  ائمه نزول:  سبب

  یعنی: یکی گفتیم، می  نماز سخن  دیگر در اثنای ما با یک صخدا  فرمود: در عهد رسول

و ) ﴾پ پ  پ﴿شد:   نازل  که  تا این  گفت می  سخن  خویش  پهلویی  از ما با رفیق



222 

  از نهیدر نم  گفتن  و ازسخن  مأمور شده  سکوت  به  پس بپا ایستید(،  خدا فروتنانه  برای

 . شدیم
 

ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  

ڤ 
بيمناكولي»   خوف  در حال  ؛ پس ای از دشمنی، یا از سیل، یا از درنده «بوديداگر

و   خوف  شدت  در حال  که  شما جایز است  برای یعنی: «نمازگزاريدياسوارهپياده»

  آن، همراه  بدون یا  قبله  سوی روی، رو به ادهپی  یا در حال خود،  بر مرکب  هراس، سواره

 «شديدايمنوچون» جا آورید نماز را به و گریز،  و حمله  و جوالن  و انتقال  با حرکت

شمابهكهيادكنيدچنانخداراپس»شد؛   شما برطرف  و هراس  خوف  چون یعنی:

یعنی:  «دانستيدنمي»  ازآن قبل «كهنچهآ»  اسالم  های و برنامه  از قوانین «استآموخته

  و اصلی  کامل  هیأت  به  آن  ارکان شروط و  تمام  خوف، نماز را با رعایت  رفتن با از بین

  با امام، که  همراه  نماز خوف  ناظر بر حکم  کریمه  آیه  ادا کنید. این  قبله  و رو به

« نساء«  در سوره  حکم  زیرا این  ند، نیستشو می  تقسیم  دو قسمت  به  در آن  نمازگزاران

 آید. می

 است:اينگذشتهدوآيهاحكامخالصه

  عکری  گونه  با هیچ  آن  شود و ترك ساقط نمی  مکلف  از شخص  حالی  هیچ  نماز به -1

  شدت  یا درحال کارزار،  در صف  با دشمن  رویارویی  هنگام  جایز نیست، هرچند به

احوال،   با تمام  که  گردانیده  مشروع  کیفیتی  را به  آن  اسالم  روی  از همین اشد،ب  بیماری

  به صخدا  رسول که  است  آمده  شریف  باشد. در حدیث  داشته  و هماهنگی  تناسب

و اگر   طور نشسته به  اگرنتوانستی  پس نماز بگزار،  ایستاده»فرمودند:   حصین  بن عمران

یا  ها، پلک  اشاره  به  نماز گزاردن وجودعکر،  در صورت  حتی«. پهلو  به  ینتوانست  بازهم

و   جمهور )مالک، شافعی  مکهب  و این . نیز جایز است  قلب  به  آن  ارکان  با اجرای

با   همراه  که  جنگی  در حالت  نماز گزاردن  که است  بر آن  باشد. اما ابوحنیفه احمد ( می

  امکان  که  جایز است  باشد و فقط در صورتی می  ریز است، باطلو گ  و جست  جوالن
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  باید نماز را به  ، رزمندگان در غیر آن باشد،  داشته خود وجود  بر جای کردن  درنگ

 تأخیر اندازند.

  خود نماز ازروی  مصلحت  جهت  به  که  ها؛ نماز با سخنی ها و حنبلی در نزد شافعی -2

قصد   به  گفتن نماز با سخن  بر آنند که  اما احناف شود، نمی  باطل باشد،  سهو صادر شده

 شود. می  دوحرف، باطل  حداقل  با بیان یا اجبار، و خطا،  جهل  یا از روی سهو،  یا به

  که  بیماری  سر امام  و سالم، پشت  صحیح  مقتدی  اند که جمهور علما جایز دانسته -0

  اندازه  را به  خویش  از آنها فرض  ماز بخواند زیرا هر یکن باشد، قادر نمی  بر ایستادن

  هم -  نمازی  چنین  شدن  ، باطل مالک  مشهور از مکهب  ولی کند، ادا می  خویش  توان

 . است -  مأموم  برای  و هم  امام  برای

  این خانواده، به  احکام  طرح  برنماز در میان  صدور دستور مواظبت  که  باید دانست

احیانا در   که  هایی و آشفتگی  خانوادگی  زندگی  شرایط متحول دارد که:  اشاره  حقیقت

با   پیوند انسان  یادآور عملی  نباید ما را از نماز که  وجه  هیچ به رسد، ظهور می به  آن

 گرداند.  خود مشغول  است، به  عزوجل  خدای

 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ 

 ڇ ڍ  ڍڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڇ ڇ ڇ  ڃ  چ چ چ چ

بايدبرايگذارند،ميبرجايرسدوهمسرانيفراميمرگشانازشماكهوكساني»

تايكآنانكنندكهوصيتهمسرانشان   و پوشاك  از نفقه «مندسازندبهرهسالرا

  مستحق  نآنا یعنی: «نكنندبيرون»  شوهران  را از خانه  آنان «و»  آنان  ضروری  ونیازهای

باشند و   می خود  متوفای  شوهران  های در خانه  و اقامت  و لباس  از خوراك  مندی بهره

 شوند.  رانده  بیرون  آنان  نباید از خانه

بردند، اما  نمی  ارث  از شوهرانشان  زنان -  میراث  آیات  از نزول  پیش -  اسالم  در ابتدای

  سال، نفقه  یک  درآن کشید و باید می  عده  سال یک  مدت  به شوهر،  بعد از درگکشت  زن

جمهور   در رأی -  کریمه آیه  این  حکم  شد. پس می  تأمین  شوهرش  از ترکه  و مسکنش

  و آیه  ساخت  معین  شوهرش  را از ارث  زن  سهم  که« نساء«  در سوره  میراث  با آیه -
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  سال  یک  جای شد و به  است، منسوخ  توفا  عده  مربوط به  که  سوره  ( از همین202)

از   قبل  اختیار خودشان  به «برونداگربيرونپس».  روز مقرر گشت  و ده  عده، چهار ماه

گناهي»شرع، یا غیر آنها   متوفی، یا حاکم  یعنی: بر ولی «برشما»  سال  یک  شدن تمام

آنچهنيست   پکیرش  برای  شدن  از آماده «دهندميانجامخوددربارهآنانكهدر

  شرع در  که  طوری  یعنی: به «طورپسنديدهبه«  آنان  برای  نمودن  و آرایش  خواستگاران

شوهر   از خانه  رفتنشان  رود زیرا بعد از بیرون نمی شمار و منکر به  است  پسندیده

  در رعایت  زنان که:  است  بر آن  خود دلیل  ندارد. این  والیتی  بر آنان  متوفی، دیگر کسی

  حتمی  امر بر آنان  اند و این شوهر مخیر بوده  در خانه  نشستن  سال  یک  رعایت  یا عدم

و فقها   جمهور مفسران  بنا بر رأی -  کریمه  آیه  این  ؛ حکم گفتیم  که  . وچنان است  نبوده

 . در صنعش «استمحكي»  در ملکش  است  و غالب «وخداوندعزيز»  است منسوخ -

  مدینه  به  خویش  با خانواده  طائف  از اهالی  مردی است:  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

قرار   او سهم  از ارث  پدر و مادر و فرزندانش  برای  آمد و در آنجا درگکشت، پس

را از   وی  تا نفقهامر کردند   متوفی  ورثه  به  که  جز این ندادند،  چیزی  زنش  اما به دادند،

 شد.  نازل  کریمه  آیه  این  گاه بپردازند. آن  یکسال  مدت  به  شوهرش  ترکه

 

ڈ ژ  ژڑ ڑ ک ک ک 
یعنی:  «طورمعروفبه»  متعه  به «استالزمشدهدادهطالقزنانمندساختنوبهره»

پرهيزگارانكه»  پسندیده  ای شیوه  و به  نیکویی  به استمقربر در  فقها  آرای «.ر

 . کردیم  ( بیان204)  را قبال در آیه«  متعه«  خصوص

 چ...ے ۓ  ۓ  ڭچ   آیه  است: چون  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

و   قصد احسان بنابراین، اگر» گفت:  شد؛ مردی  نازل «202/  بقره» چۆ ۈ ۈ چ تا 

  آیه  این  بود که  همان «.خیر!  و در غیر آن  دهم می  متعه  ام مطلقه  زن  به  را داشتم  نیکی

 شد.  نازل  کریمه
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 ک گ    گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

خداوندآياتگونهبدين» براي، را بيانخود  در «بينديشيدباشدكهكند،ميشما

 خیر دنیا و آخرت  به  هست، پس  و مصلحت  از حکمت  الهی  در احکام  که  آنچه

 شوید.  نرهنمو 

دارايعمومامطلقهزنان  که  کنیم می  فوق، مالحظه  از آیات  اجمالی  بندی جمع  با یک

 باشند:ميذيلچهارحالت

مقرر   برایشان  هم  اند و قبال مهری داشته  آمیزش  با شوهرانشان  که  ای مطلقه  زنان -1

  سه  هم  آنان  خود هستند و عده  همهری  کل  ، مستحق از زنان  گروه  این  است، که  شده

 . طهر است  یا سه  حیض

  شده تعیین  مهری  برایشان  هم  اند و نه قرار گرفته  مورد آمیزش  نه  که  ای مطلقه  زنان -2

و   است  واجب  متعه  شوهرانشان  توان  از زنان، بر حسب  دسته  این  برای  ؛ که است

 شوند. نمی  مهری  مستحق

  این  اند، که قرار نگرفته  مورد آمیزش  مهر مقرر شده، ولی  برایشان  که  ای مطلقه  زنان -0

 باشند. خود می  شده  مهر تعیین  نصف  ، مستحق از زنان  دسته

  مقررنگردیده، که  برایشان  اند، اما مهری  قرار گرفته  مورد آمیزش  که  ای مطلقه  زنان -2

باید  باشند. یعنی: خودمی  مهر مثل  مستحق  خالفی  گونه یچه  ، بدون از زنان  دسته  این

  چه  خویشاوندانشان و اقربا و  خانواده  و دختران  از زنان  مهر امثالشان  شود که  دیده

 کنند. می  مقدار را دریافت  نیز همان  آنان  مقدار بوده، پس

 

ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ  ہ ہ ہ ھھ 

 ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ  ھ ھ ے  ے  ۓ  ۓ 

از» بيمهزارانكهكساني»  حال «آيا از و بودند خانهمرگهزار كاشانهاز و

 از  بودند که  چهارهزار تن  آنان»گوید:  می  عباس ابن «؟خبرنيافتيشدند،خودخارج

« د...نباش  خبری  از مرگ  در آن  که  گریزیم می  سرزمینی  و گفتند: به  فرار نموده  طاعون

آنانسپس» مردند  و همه «بميريدگفت:آنانبه»خود   امر تکوینی  به «خداوندپس»
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«  حزقیل»او   نام گویند؛  که  پیامبرشان  دعای  روز یا بیشتر؛ به  بعد از هشت «كردرازنده

  دهنمودار بود و آم  برآنان  مرگ  نشان  که  در حالی کردند،  زندگی  روزگاری  پس بود،

 . گشت بر می  کفن شکل  به  که  پوشیدند مگر این را نمی  ای جامه  هیچ  که  است

  این  اند که کرده نقل  از سلف  تن از یک  بیش»گوید:  می  گروه  این  داستان  کثیر در بیان ابن

  پس شدند،  سخت گرفتار طاعونی  بودند که  اسرائیل بنی  در زمان  شهری  گروه، اهالی

  بسیار بودند که  آمدند و چنان فرود  فراخی  زدند و در وادی  بیابان  به  از مرگ  انگریز

  دو فرشته  آنان  سوی  به ،خداوند هنگام  را پر کردند. در این  وادی  تاکران  کران

  بانگی  از فراز آن  و دیگری  وادی  فرودست از  دو فرشته  از آن  یکی  گاه آن فرستاد،

  مردند و بعد از مرگشان  تن یک  مرگ  چون  یکباره به  همه  بر اثر آن  دادند کهمرگبار در 

شد.   و پوسیده  پراکنده  اجسادشان  مرور زمان  را دیوارکشیدند و به  دورادورشان  مردم

«  حزقیل«  نام به  اسرائیل بنی  از پیامبران  گکشت، پیامبری  واقعه  دراز براین  روزگاری  چون

  را به  کرد تا آنان  درخواست  عزوجل  اثنا از خدای  گکشت، در این آنها  رستانبر گو

او دستور   کرد و به  را اجابت  وی  درخواست  این  متعال  خدای گرداند، زنده  وی  دست

  دهد که می  شما فرمان  به ! خداوند پوسیده  استخوانهای  ای  بگوید: هان داد تا

او دستور داد تا   به  همدیگر پیوستند. سپس  اجساد به  وانهایاستخ  آیید. پس فراهم

  و عصب  دهد تا گوشت می  شما فرمان  به استخوانها! خداوند  ندا دردهد: ای چنین

  چنین -بود   پیامبر شاهد صحنه  آن  که  در حالی -  گاه را بر خود بپوشانید. آن  وپوست

  فرمان شما  به ! خداوند ارواح  ای  د: هاندستور داد تا ندا کن  وی  به  شد. سپس

ساخت،  می  و شاداب  او را زنده  که  جسد مقرر خویش  همان  به  هر روحی  دهد که می

کردند و  می  نظاره  که  در حالی برپا ایستادند،  زنده  آنان  همه  هنگام  برگردد. در این

  بر وقوع  قاطع  دلیلی مجدد ایشان،  ردانیدنگ زنده  که«. نتأال إ لهإال  سيحانك»گفتند:  می

 . است  در روز قیامت  معاد جسمانی

وی،  و بخشش  فضل  و از جمله «استبخششصاحبمردمبهآري،خداوندنسبت»

مردمولي»بود   گروه  این  کردن  زنده هستند   همانا کافران  که «بيشتر

بر   خداوند متعال  و فضل  بخشش ! یرا. آر  و بخشش  فضل  این «گزارندنميسپاس»
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 عبرت  بود تا درس  مجددشان  ساختن زنده گریختند،  مرگ  از ترس  که  گروهی این

 خداوند  نیست، اما فضل  از آن  نجات  از مرگ، راه  ترس  بگیرند و بدانند که 

 گروه  این  داستان از  گرفتن  و عبرت  اندیشیدن  سوی به  آیه، ارشادشان  این  برمخاطبان

 پرهیز و احتیاط  و بدانند که  قادر است  بر هر کاری  خداوند متعال  تا بدانند که  است 

 را بر قدر ببندد.  تواند راه نمی

  به  پیام  این  بر جهاد است، با دادن  مسلمین  و ترغیب  داستان، تشجیع  این  از بیان  هدف

نیست،   ازمرگ  دهنده  خاطر آن، نجات  جهاد به  كو تر  از مرگ  کردن حکر که:  ایشان

 باشد.  کرده  را اراده  انسان  مرگ خداوند  چنانچه

 

 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

نترسید   و از مرگ «داناستخداوندشنوايخداكارزاركنيدوبدانيدكهودرراه»

  گفته . علما است  بخش اتحی  اسالمی  امت  جهاد برای  نیست، بلکه  مرگ  جهاد عامل  که

خداوند  کیف بال  دست  به  ، همه و امراض  سرنوشت، بلیات عمر،  که  اند: باید دانست

  ما شناخته  برای  مقدرات  از آنجا که  ولی باشد، می  امر واجب  این  به  و ایمان  است  متعال

  اسباب  به ها، یازناخوش  خویش  منظور نگهداشت  تا به  نیست، لکا جایز است  شده

در   خویش  ، و از قراردادن آنهابپرهیزیم  از هجوم  قبل  ترسناك  ، از اشیای شویم  متوسل

احتیاط،   و گرفتن  وسایل  کار بستن  به  رغم احتیاط کنیم، اما اگر به  خطر نابودی  معرض

  شریف  دیثندهد. در ح  را از دست  باید صبر وشکیبایی شد،  دچار بال و مصیبتی  بنده

  به  از آن  آمدن  را از بیرون  زده  طاعون  سرزمین  مردم صخدا  رسول  که  است  آمده

 کردند.  منع  آن  را از ورود به  منطقه  از آن  خارج  مردم قصد فرار و

 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 ۆئ ۈئ

نیز   خویش  در راه  مال  فاقان  به  اینک جهاد امر کرد،  به  سبحان  خدای  که  بعد از آن

دهدخداوامبهكهآنكيست»دارد:   مالی  امکانات  دهد زیرا جهاد نیاز به دستور می

 خدا  به  دادن  . وام فشار و آزار و منتی  خاطر و بدون  طیب  به یعنی: «نيكو؟وامي
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  سزاوار ثواب  آن  دهنده انجام  مال، که  انفاق  چون  نیکی  عمل  تقدیم  برای  است  مثلی

 «چندبرابربيفزايداورابرايتاخداآن»شود:  می  سبب  آن  شود و ازجمله، انفاق می

تا بیشتر از هفتصد   ده از  کند تا بدانجا که  عنایت  و برکت  رشد و فزونی  در آن یعنی:

  آورد؛ برای می پدید «قبض»  بندگان  در روزی «كهوخداست»خود گردد   برابر اصل

و   رزق  ساختن  و کم  تنگی قبض: . امتحانشان  برای «آوردوبسطپديدمي»  ابتالیشان

  به  هر کس که:  براین  است  هشداری خود، . این است  آن  ساختن و وسیع  بسط: گشایش

  دگرگونه  قبض  به  کار بر وی  که  است  نزدیک ورزد، بخل  روزی  بسط و گشایش  هنگام

در   که  آنچه  شما را در قبال  بندگان، پس  ای «شويدمياوبازگرداندهسويوبه»شود 

  را مجازات شما باشید،  ورزیده  بخل  دهد و اگر هم می  اید، پاداش کرده  تقدیم  وی  راه

آورد،  پدید می  بر تو گشایش  امتحان  از روی  خداوند متعال»گوید:  زیدمی کند. ابن می

و او بر   کنی می  سنگینی  زمین  و به  پسندی جهاد را نمی  به  رفتن  تو بیرون  که الیدرح

  جهاد است، پس  برای  و سبکبال  مشتاق  که حالی در گیرد، می  و سخت  تنگ  دیگری

 «.دستگیر تو خواهد بود  فقط این  که  افگن  بیرون  داری  در دست  آنچه

چ ڇ ڇ ﴿  آیه  اند: چون کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

دعا   چنین صخدا  رسول شد،  نازل «221 بقره/» ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ 

شد.   نازل  کریمه  آیه  این  گاه آن ،« بیفزای  من  امت  خدایا برای : زد امتی  رب»کردند: 

 . ستا  در تالوت، مقدم  متأخر ولی  در نزول  کریمه  آیه  بنابراین، این

جایز   ها و حیوانات پول، حبوبات، خوراکی  دادن وام  اند: به گفته  احکام  علما دربیان

.  است گرفته  وام  که  است  چیزی  همانند آن  باز گرداندن  گیرنده  وام  و بر عهده  است

  گامهن  به  وام در مقدار  شرط افزودن  قراردادن  که  دارند بر این  اجماع  مسلمین  همچنین

 باشد. می  و حرام  ربا است -  حبه  مقدار یک  ولو به -  آن  بازیافت
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎڎ ڈ 

 ڈ ژ ژ 

  وترغیب  تشویق  را برای  تانداس  گکشته، این  داستان  بعد از بیان  خداوند متعال  گاه آن

و   مطلوب هم  پیشین  جهاد در امتهای  که  حقیقت  این  بیان  بر جهاد و برای  مؤمنان

 «ازپساسرائيلبنيمالءاز»  و داستان  حال «آيااز»کند:  می  است، مطرح  بوده  مشروع

  است  ، ناظر بر دورانی داستان و اشرافند. این  : سرانمأل «خبرنيافتيموسي»  درگکشت

عمالقه( گرفتار   )قوم  ستمگران  چنگال  به  موسی  بعد از حضرت  اسرائیل بنی  که

  رانده  بیرون  خویش  دیار و کاشانه از  سر برده به  آنان  ستم  تحت  طوالنی  شدند و مدتی

برايند:پادشاهيگفت»بود  1 شود، شمویل می گفته  که«پيامبرشانبهكهگاهآن»شدند 

 «خداتادرراه»  کنیم  او عمل  و اندیشه  رأی  و به  شویم  بر گرد او جمع  که«مابگمار

آنپيكاركنيم»با او   همراه بساچهگردد، برشمامقرراگرجنگيدنپيامبرگفت:.

  و از زنان «راندهماازديارمانكهباآنخدانجنگيمگفتند:چرادرراهپيكارنكنيد،

فرزندانمان» از ساختهو و   زنان  در آمدن  اسارت  و به  شدن باکشته «ايمشدهجدا

  جالوت، هیچ  با قوم  جنگیدن  وجود اقتضای جالوت، لکا با  قوم  وسیله  به  فرزندانمان

شد،فرضبرآنانجنگچونپس»وجود ندارد   پیکار کنیم  امر که  این  فراروی  مانعی

  از جنگ «كردندپشت»در نیتها؛   و اضطراب  وتصمیم  در اراده  سستی  دلیل به «همگي

عبور کردند.   از رودخانه  با طالوت  بودند که  همانهایی  آنان «ازآنانجزشماراندكي»

حالوخداوندبه»بود  -  تن  سیصد و سیزده -بدر   تعداد اهل به  شمار آنان قولی:  به

  آشکار است، مجازات  ستمی  جهاد که  را در برابر ترك  آنان  پس «داناستستمگران

 کند. می

 

                                                 
 شمویل، معرب صمویل است. 1
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ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ  ہ ھ  ھ ھ ھ 

 ے ے ۓۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  

برگزيدهشمامانرواييفررابهخداوندطالوتگفت:آنانبه»  شمویل «وپيامبرشان»

  ازوی  فرمانبرداری  و شما را به  نموده  شما آماده  و رهبری  فرماندهی  او را برای «است

  بود و نه  نبوت  از نسل  طالوت، نه  که  است  کند. نقل امر می  فرمانش  تحت  و جنگیدن

  بود که  بر آن  سنت  ئیلاسرا و دربنی ،بود فقیر  یا دباغی  چوپان  پادشاهی، بلکه  از نسل

از   طالوت  خاستند و چون برمی« یهودا» از سبط  و پادشاهان«  الوی»از سبط   پیامبران

كهباشدباآناورابرماپادشاهيگفتند:چگونه»دو سبط نبود   از این  یک تبار هیچ

 «؟استنشدهدهداگشايشيمالاوازجهتوبهسزاوارتريمازويپادشاهيمابه

  از تبار شاهان  او نه  که درحالی ما شود،  پادشاه  طالوت  که  است  ممکن  یعنی: چگونه

  از وی او،  یا سرمایه  خاطر اشرافیت تا ما به  داران و سرمایه  از ثروتمندان  هم  و نه  است

 «استبرگزيدهخداونداورابرشماگفت:پيامبرشان» ؟ کنیم  و فرمانبرداری  پیروی

واورادردانش»  است  قاطع  حجت  خداوند متعال  وگزینش  و فرمانروایی  پادشاهی  به

  و گل  انسان  برتری  مالك  که  ای ویژگی  ؛ این ! دانش آری «استبخشيدهبرشمابرتري

نیز او را  «و»  است  بر دیگران  برتری  و وجوه  دالیل  و از بزرگترین  فضایل  سرسبد همه

 از  در جنگها و مانند آن  تأثیر آن  که  است، نیرویی  داده  بر شما برتری «بدنيدرنيروي»

  جهت به نامیدند،  او را طالوت قولی:  باشد. به می  و روشن  واضح  سنگین  مسئولیتهای

و   جسمی  ییدر توانا  و هم  در دیانت  هم  بود که  زیرا او پهلوانی  آن  قد و قامت  طول

  شناخته و معیار  مالك  و فرماندهی  در رهبری  که  اوصافی  یعنی -  جنگی  کاردانی

انسان، بر   وذاتی  شخصی  فضایل  که  است  روشن ! نیرومند بود. آری  بسی -شوند  می

 . است  مقدم  در نسب  و شرافت  ثروت

و   وی  زیرا ملک، ملک «دهدبخواهدميكههركسخودرابهوخداوندپادشاهي»

  شماست  ملک  نه  که  بر امری  اعتراض  جای  شما را چه  اند، پس  وی  بندگان  هم  بندگان
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واسع»شما قرار دارد؟   تصرف  در حوزه  هم  و نه   خویش  فضل و گشایشگر «وخدا

  رد. پس، از ایندا توانایی  و برآن  است  سزاوار پادشاهی  که  کسی  به «داناست»و   است

روانی، تربیتی، علمی،   ، آمادگیخدا  جهاد در راه آید که: بر می  چنین  کریمه  دو آیه

را   ایثار و قربانی  و روحیه  صادقانه، اخالص  و نیت  و شجاعت، عزم  شایستگی، جرأت

 طلبد. می

 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې ى ى 

ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 ىئ ی   ىئ      

برايكهاستاواينفرمانروايي»  و صحت  صدق «گفت:نشانهآنانبهوپيامبرشان»

صندوقي كهميشما آنآيد جانبآرامشيدر  یعنی: آن «استپروردگارتاناز

 درآن  که  است  طالوت  گزینش  شما در مورد موضوع  دلهای  آرامش  سبب  صندوق 

.  است  با دشمنانتان  رویارویی  در هنگام  و پایداریتان  ثبات  اید و مایه ورزیده  اختالف 

وآلموسيآلازميراثويادگاري».  است  وقار و آرامش  معنی  از سکون، به سکینه:

  های و ریزه  موسی بود از: عصای  عبارت  صندوق  در آن  شده  یادگار نهاده «استهارون

غیر اینها را نیز   چیزهای بود. بعضی  شده  بار در آنها نوشته اولین  تورات  که  تورات  الواح

خود آنها   بلکه آنها،  خاندان  هارون، نه  و آل  موسی  مراد از آل قولی:  اند. به افزوده

خود   مربوط به  بلکه وهارون  موسی  از خانواده  یادگارها نه  این یعنی: هستند،

حملآنگانشوفرشت»دو بود.   آن دستور پروردگار   به  ! فرشتگان آری «كنندميرا

  در برابر دیدگان بود،  شده  اندود ساخته طال گویند از چوب  را که  صندوق  متعال، آن

بر   را در برابر طالوت  فرود آمدند و آن  گاه آن  کرده  حمل  و زمین  آسمان  آنها در میان

عهد( را   )صندوق  سکینه  تابوت  ، این اسرائیل بنی  انبیای  که یمشو نهادند. یادآور می  زمین

دانستند  خود می  پیروزی  را وسیله  دادند و آن می  خود حرکت  در جنگها پیشاپیش

مؤمن» اگر اينبرايباشيد،مسلما در نشانهشما   بر شایستگی «استايرويداد

  آن از جنگها،  در یکی  فلسطین  عمالقه»گوید:  می  عباس . ابن روایی فرمان  به  طالوت
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را   طالوت، آن  حقانیت  نشانه  به لکا خداوند زور گرفتند،  به  اسرائیل از بنی را  صندوق

 بر زمین  را در برابر طالوت  آن  باز فرستاد و فرشتگان  وی  سوی به  فرشتگان  وسیله به

  طالوت  ! پس، به آری  گفتند: اینک ا دیدند،ر  صحنه  این  اسرائیل بنی نهادند و چون 

شدند و   آماده  وی  فرمان  جهاد تحت  خود ساختند و به  و او را پادشاه  شده  تسلیم

 «.جهاد برگزید  را برای  آنها هفتاد هزار تن  جوانان  از میان  طالوت
 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ   پ پ  پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ڤ  ڦڦ ڦ ڦ ڄ ٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  

ڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ  ڇ 

 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک  

ولشکر   المقدس  بیت  از شهر خویش «رهسپارشدبالشكريانطالوتكهوهنگامي»

بود، لکا   گرم و هوا سخت  تابستان  ؛ فصل فصل کرد،  خارج«  عمالقه«  جنگ  را از شهر به

بهگفت:»او  خواستند،  آب  از طالوت  لشکریان را شما ايرودخانهوسيلهخداوند

  . گفتنی است  وفلسطین  اردن  در میان  ای رودخانه  : مراد از آن که  است  نقل «آزمايدمي

افزود:   بود. طالوت  وی  لشکریان  اطاعت  میزان  آزمون، سنجش  از این  هدف  که  است

دستور   در این  از من  لکا هر کس «نيستمنپيروانبنوشدازازآنهركسپس»

  دستور را نادیده  این  بود و هر کس خواهد  من  در سایر فرمانها نیز مطیع کند،  اطاعت

و دشوار،   در سایر امور سخت او  پس شود،  بر او چیره  نفسش  بگیرد و خواهش

نخورد،ازآنوهركس»کرد خواهد  و نافرمانی  را عصیان خداوند  اولی  طریق به

  به  آب  گرفتن اغتراف: «برگيردايغرفهبادستشكهاست،مگركسيقطعااوازمن

دست، یا با هردو   کف  با یک  آب  و )غرفه( برگرفتن  است  دیگری  وسیله  یا به  دست

داد تا   رخصت  آنان  را به  آب  مشت  یک  نوشیدن ! طالوت، فقط . آری است  دست  کف

  بتوانند کشمکش  وسیله  باشد و تا بدین  ساخته  برطرف  از آنان  را اندکی  آزار تشنگی

آنهمهپس» را مهارکنند  خویش  نفس   نافرمانی  خویش  و از فرمانده «نوشيدنداز

زج»کنند  همراهی  با دشمن  در جنگ  باوی  نداد که  اجازه  آنان  لکا او نیز به کردند،
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ايشاناندكي تن(   بدر )سیصدوسیزده  تعداد اصحاب  به  ننوشیدند و ایشان  که «از

 . است  آمده  و غیرآن  بخاری درصحیح  که چنان بودند،

  چنین خودمان  ما در میان»فرمود:   که  است  کرده  روایت  عازب جریر از براءبن  ابن

  شماره  به بودند،  واندی تن دهدر روز بدر سیصدو صمحمد  اصحاب  که  گفتیم می

  سدی اما«.  بجز مؤمنی  از نهر گکشتند و از نهر نگکشت  با وی  که  طالوت  اصحاب

نهر   از آب  آنان  هزارتن هفتاد و شش بود،  هشتادهزارتن  لشکر طالوت  تمام»گوید:  می

از   که  آزمایشی ناما با وجود ای«. ماندند  باقی  با طالوت  نوشیدند و فقط چهارهزار تن

 باید به  که  از نهر گکشتند، آنچنان  که  هم  کسانی آمد،  عمل آنها به  و اطاعت  پایداری

همراهكهوكسانيطالوتكهوهنگامي»نکردند   ، پایداری با دشمن  رویارویی  هنگام

  از وی  بودند که  تعداد اندکی  همان  آنان «نهرگذشتندبودندازآنآوردهايمانوي

  داشتند، چراکه  تفاوت باهم  شان دینی  و صالبت  یقین  در میزان  هرچند که کردند،  اطاعت

ياراي»  بددالنشان  هنگام  در این امروزمارا وسپاهيانشجالوت» با  مقابله «گفتند:

بهكهكساني»ا بود. ام  آنان ها و فرمانده فلسطینی  قهرمان  مشهورترین جالوت: «نيست

بساگروهيداشتند،ديدارخداونديقين اذنبسياربهگروهيبركهاندكگفتند:

  همراه  و پایداری با صبر  پیروزی یعنی: «استخداپيروزشدندوخداوندباصابران

 تعداد.  با بسیاری  است، نه

 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 ں ں   ڻ ڻ 

آن» جالوتجنگبرايكهگاهو سپاهيانشبا  برزوا: در براز «آمدندميدانبهو

اي»  است  فراخ  و فضای  زمین«: براز»آمدند.   بیرون برماگفتند:   باران «پروردگارما!

استواربدارصبرفروريزوگامهايمان»   شکست  تا به  ما را نیرومند گردان یعنی: «را

خدانشناسان»  نگریزیم  جنگ  و از میدان  روبرو نشویم بر را ما پيروزگردانو و «

 . گردیم  غالب  و سپاهیانش  تا بر جالوت  کن  یاریمان
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ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ 

ۆ ۆ ۈ   ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
دادندوداوود،جالوتشكست»  وی  امر و اراده  به یعنی: «خدااذنرابهآنانپس»

برگزید و او   نبرد با جالوت  او را جهت  ، و طالوت است «يسي»داوود فرزند  «كشترا

بهو»  را کشت  طاغوت  قهرمان  خویش، جالوت  و چوبدستی  با فالخن اوخداوند

  طالوت  حیات در  برگزید و این  اسرائیل بنی  پادشاهی  او را به «داشتارزانيپادشاهي

. مراد از  و طالوت  صمویل  داشت، بعد از مرگ  ارزانی «راحكمت» او  نیز به «و»بود 

  و نبوت  ازداوود، پادشاهی  قبل  شود که می  . خاطرنشان است  نبوت در اینجا،  حکمت

را هر دو   و پادشاهی  نبوت بود و خداوند  جا نشده و یک  فراهم  کس هیچ  برای

شد   نازل نبود. زبور نیز بر داوود بیش  وپانیقبال چ  که در حالی او بخشید،  جا به یک

  بر آن  خداوند متعال  مشیت  که  ازآنچه یعنی: «اوآموختبهخواستميوازآنچه»

  و داوری  پرندگان  زبان  سازی، شناخت زره صنعت  آموخت، همچون داوود  به بود،  رفته

خ»  آنان  و دعاوی  در اختالفات  مردم  میان اگر برخيو مردمداوند   که «رااز

جهاد و   وسیله  به  که  از آنان «ديگربرخيوسيلهبه»شر و فساد هستند   اسباب  کارگزاران

كرد،قطعانميدفع»گیرند  را می  جلو شر وفساد و مفسدان ازمنکر، و نهی  معروف  امربه

نسلها   براندازنده  که  ر و فتنهش  های شراره  فساد بابرپاکردن  زیرا اهل«شدميتباهزمين

برداشته،   را از میان  کردند و مسلمانان می  غلبه  ها و کشتزارهاست، برزمین و آبادانی

و   مادی  با نیرومندی  ایمانند که  اهل  این  پس ساختند، می مساجد و عبادتگاهها را ویران

نسبت»د باشن می  زمین  شر و فساد از روی  خویش، بازدارنده  معنوی خداوند و

  وسیله  را به  از آنان  خویش، برخی  فضل  همین  و براساس «داردتفضلجهانيانبه

 خواباند. را فرو می  شر و فتنه  های شراره و  نموده  دیگر دفع  برخی
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 ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ېې ې ى ى  ائ  

یعنی:  «حقرابهماآنكهاستالهيآيات»شد   مطرح  داستان  در این  که  اموری «اين»

 «توراستيوبهخوانيمبرتومي»  نیست  ای و شبهه  شک  هیچ  در آن  که  خبر صحیحی

  برای ،صحضرت آن  و تأکید بر رسالت  تصریح «پيامبرانيازجمله» صمحمد  ای

ار کف  سخن  رد این و  ایشان  امر نبوت  نهاد و استوارترساختن  و تثبیت  قلب  تقویت

 . گفتند: تو پیامبر نیستی می  که  است

  ازدر گکشت  پس  مدتی  اسرائیل بنی و جالوت:  طالوت  بر داستان  از تاریخ  پرتوی

سر بردند،   درآنجا به  ( سال052وارد شدند و )  فلسطین  سرزمین  به  موسی  حضرت

مدین،   ، اهالیعرب  عمالقه چون -مجاور خود   ملتهای  حمالت  مدت، آماج  در این

  مغلوب  هم  شدند و گاهی پیروزمی  گاهی  که قرار گرفتند، -ها  و آرامی  فلسطین

  در نزدیکی  اسرائیل بنی  بود که«  کاهن عالی»در عهد   چهارم  گشتند. در اواسط سده می

 ها فلسطینی  مغلوب  جنگ  در این  آنان درگیرشدند،« اشدود«  ساکن  های با فلسطینی  غزه

ها  فلسطینی  چنگ  ، به صندوق  دادند و این  )تابوت( رااز دست  مقدس  و صندوق  گشته

  آمده  فوق  اجماال در آیات  داستان  دشوار آمد. بقیه  سخت اسرائیل امر بر بنی  این  که افتاد،

 . است
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ    ڀڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 

 ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ 

 ڈ ڈ ژ ژ 

 شد  اشاره  آنان  به چې ى ىچ با جمله:  سابق  در آیه  که «پيامبراناين»

آنانبعضي» بعضياز بر  از  از آنان، بیش  بعضی  به یعنی: «ايمبخشيدهبرتريرا

  درغیرشان  که  ای پسندیده  لتهایخص  را به  و ایشان  ایم بخشیده  کمال  از مزایای  دیگران

را. اگر  صمحمد حضرت  پیامبر آخرالزمان  و از جمله  ایم گردانیده  مخصوص  نیست

  مرفوع  شریف  حدیث این  و میان  کریمه  آیه  این  میان  نمودن جمع  وجه  شد: پس  گفته
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؟  ، چیست«ندهید  ریدیگربرت  مرا بر انبیای»اند:  فرموده ص  اکرم  رسول  که  ابوهریره

  که  این  در عین اند، فرموده تواضع  را یا بر سبیل  سخن این ص  حضرت  آن گوییم: می

از   قبل  سخنشان  هستند. یا این انبیا و رسل  برترین  اند که بوده  آگاه  حقیقت  این  خود به

  این گردند. یا  بر دیگر انبیا آگاه  خویش  از برتری صحضرت  آن  که  است  بوده  زمانی

موضوع، مرا   این  پیرامون  و مشاجره  مناقشه  در هنگام  شود که می  بر آن  حمل  سخنشان

عصبیت، مرا بر دیگر انبیا:   انگیزه  : به که  بوده  این  ندهید. یامرادشان  بر دیگر انبیا: برتری

بر  ص حضرت  آن  یبرتر  نفی  معنی  به  وجه  هیچ  به  حدیث  این ندهید. پس  برتری

نا أ»اند:  فرموده  دیگری  شریف  در حدیث صحضرت  آن  که چنان . دیگر انبیا نیست

اول، سزاوار   بنابر حدیث  ولی«.  هستم  آدم  سرور و ساالر فرزندان  من :سيد ولد آدم

د، ان  علیهماالسالم  یا عیسی  برتر از موسی صمحمد  که  بگوییم  ما بنابر تعیین  که نیست

انبیا   از همه صمحمد  حضرت که:  گوییم می  از پیامبران  پیامبری  تعیین  بدون  بلکه

 برتر هستند.  ورسل

اوسخنكههستكسيازآنان» استگفتهخداوندبا   موسی  حضرات  و ایشان«

 ایشان  به خداوند  که  است  برتریهایی  از جمله  اند و این  علیهماالسالم ومحمد

بعضي»  است  بخشیده  درجاتو  هستند که  پیامبرانی  ایشان «داشتبلندارزانيرا

  که دارد  . احتمال است  و متعالی  بزرگ  بسی  سبحان  در نزد خدای  و منزلتشان  جایگاه 

دارند   که مزایایی  کثرت  سبب  باشند، به صمحمد  بعض، پیامبر ما حضرت  مراد از این

  جایگاهی  را به  وی خداوند  باشد که  ادریس  مراد از آن  که  است  محتمل  و هم

  العزم: هستند. در حدیث اولی  آسمانها برد. یا مراد از آنان، پیامبران  داد و به  بلند رفعت

چیز   در شش»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف

 ام:  دهش  داده  بر انبیا برتری

 . شده  داده  من  به  الکلم  جوامع -1

 . عطاگردیده  و نصرت  ، پیروزی دشمنانم  در دل  و وحشت  رعب  با افگندن  من  به -2

 . شده  گردانیده  حالل  برایم  غنیمت  اموال -0

 . شده  گردانیده  گاه  و سجده  پاك  برایم  زمین -2
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  و نژاد ومنطقه  قوم  یک  سوی  به  ام، نه شده  تهبرانگیخ خدا  خلق  کافه  سوی  به -5

 . خاص

 «. گردیده  ختم  من  به  و نبوت  انبیا هستم  خاتم -2

  خدای که  است  برتریهایی  از جمله  این «آشكارداديممعجزاتمريمبنعيسيوبه»

  بیماران  دادنمردگان، شفا  ساختن  زنده  چون  معجزاتی فرمود،  او عنایت  به  سبحان

به»  و غیره  العالج   القدس: جبرئیل روح «تأييدكرديمالقدسروحوسيلهواورا

انبیا: در   میان  که  است بر آن  دلیل  کریمه  آیه  . پس ( گکشت84  در )آیه  و تفسیر آن  است

  ات، تفاوتکرامتها و معجز ها، ویژگی و مقامات،  الهی، احوال  و عنایات  الطاف  فزونی

  و تفاضلی  برتری  هیچ  میانشان  نبوت  اصل در  که  اما باید گفت وجود دارد،  و تفاضل

  و برتری  مزیت  پس برابرند،  با هم  واحدخویش، همه  و هدف  در نبوت  و ایشان  نیست

باشد.  می  نبوت  بر اصل  افزون  که  مربوط است  دیگری  خصوصیات  دیگر به آنها بر یک

  از پیامبران، یا پس  پس یعنی: «آمدندازآنانپسكهكساني،خواستواگرخدامي»

كشتاربهآمد،برآنانكهروشنيداليلهمهبعدازآن»ومحمد:   و عیسی  از موسی

 و با هم «كردندپيشهاختالف»  انبیا بعد از ایشان  امتهای «وليپرداختند،نميديگريك

شدند  تبدیل  گوناگونی  ملتهای  دیگر پرداختند و به کشتار یک  به  تادند تا بدانجا کهدراف 

بعضيو»ورزیدند   استقامت  خویش  و بر ایمان «آوردندايمانازآنانبعضيپس»

  بعد ازحضرت  و یهودیان  عیسی  بعد از حضرت  مسیحیان  همچون «كفرورزيدند

ضد شکر   که  انکار نعمت  معنی  به« کفر«  است، همچنین  ضد ایمان« کفر. » موسی

مي»  است  نیز آمده باشد، می اگرخدا با همدیگر   اختالف بعد از این  که «خواستو

راارادههرآنچهخداوندوليكنكردند،وكارزارنميباهمديگركشمكش»نجنگند 

  و رسوا نمودن  خوارساختن خشیدن، یاب  و توفیق  رساندن  از یاری «دهدميانجامكند،

  برای  ای کننده تبدیل  و هیچ  وی  حکم  برای  ای ردکننده  هیچ  پس بخواهد،  که  هر کس

موجود   این  که  است  رفته  بر آن خداوند متعال  نیست، لکا مشیت  وی  قضا و داوری

ساختار دو   با این -د باش  قرارداشته  هست  اکنون  هم  که  خط سیری  در همان  بشری

  قابل  و هم  هدایت  قابل  هم  که  متضادش  استعدادهای  خود و با این  درون  قطبی
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هدایت، یا گمراهی،   راه  انتخاب بشر در  که  است  بر آن  الهی  و اراده -  است  گمراهی

 . اینهاست  الزمه  هم  و کشمکش  مختار باشد، و اختالف
 

گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱں ڑ ڑ ک ک   ک ک گ گ 

 ں ڻ ڻ ڻ 

آنچهمؤمناناي» از انفاقدادهروزيتان!  بر  که  مادام ،خدا  در راه «كنيدايم،

كهآنازپيش»خود قادرید   شماست، برای  نفع به  در روز قیامت  که  آنچه  کردن ذخیره

  برای  است  نجات  سبب  که را  تا آنچه «استدادوستدينهدرآنفرارسدكهروزي

ونه»  است و محبتی  و صداقت «دوستي»روز   در آن «ونه»نمایید   خود خریداری

  بدهد. و این  شفاعت  اذن  ایشان  به خداوند  که  آنان  مؤثر است، مگر برای «شفاعتي

  کرده  را تککیب پیامبران:  چرا که «ستمكارانندهمانوكافران».  است  روز قیامت روز،

است:   دینار گفته  نبردند. عطاءبن  ها فرمان گرفتند و از اعالمیه  و هشدارها را نادیده

  همانا ستمکارانند و نفرمود: ستمکاران  فرمود: کافران  را که  عزوجل  خدای  سپاس»

؛  فرانمراد از کا قولی:  به«. شد دشوار می  دیگر کار بر همگان  چرا که همانا کافرانند،

«  انفاق«  زکاتند زیرا امر به  و بازدارندگان  کنندگان ترك  و از جمله  الهی  فرایض  منکران

 باشد. می  فرض  آیه، ناظر بر زکات  در این

 

ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ  ۅۅ ۉ ۉ ې  ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ  ۇئۇئ ۆئ 

 ىئ ی  ی ی   ۆئ      ۈئ ۈئېئ ېئ   ېئ   ىئىئ

 «استزنده»  جز او نیست  یعنی: معبود بر حقی «جزاونيستمعبوديكهخداست»

  ودگرگون  متحول  و نه  زایل  وی  حیات  نه  که  است  ای پاینده  زنده  او تعالی یعنی:

  ومخلوقات  تدبیر امور آفرینش  به  کننده قیام یعنی: «قيوم»  اوست  هم «و»شود  می

او نیازمندند و او   به  موجودات  همه  که  ای آنها و برپادارنده  داشت و حفظ و نگه  شخوی

گيردسبكخوابينه»باشد  نیاز می آنها بی  از همه فرا را و   سبک  سنه: خواب «او



243 

و   و سستی  رخوت آید و احساس پدید می  خواب  مقدمه  عنوان  به  که  است  غنودنی

  بر جانداران  که  خاص  است  حالتی باشد. خواب: می  آن  )چرت( نشانه پلکها  فروافتادن

او را  «ونه»ماند.  باز می  وادراك  از احساس  ظاهری  شود و با آن، حواس می  عارض

از تدبیر   ای و فراموشی  و غفلت  نقص  هیچ تعالی  بر حق  پس گیرد، فرامی «گرانخوابي»

آنچهآنچه»دهد  نمی  امور مخلوقاتش، دست و آسمانها زميندر آندر از است،

بهكهكسآنكيست» باشد او می  و فرمان  سلطه  و تحت «اوست دراذنجز او

از   احدی  به  نزد وی  که  قادر نیست  از بندگانش  یک هیچ «كند؟شفاعتپيشگاهش

  شفاعت  خود به  تعالی  حق  که  گاه آن برساند تا  نفعی -  یا غیر آن  با شفاعت -  آنان

درپيشداندآنچهمي»ندهد   شفاعت  اذن  کننده وآنچه»  از آخرت «استرويشانرا

  اعم -  کائنات  تمام  به  وی  علم  احاطه  خود دلیل این  از دنیا. که «استسرشاندرپشت

به»باشد  می -آنها   و آینده  از گکشته، حال چيزيو احاطهعلماز آگاهياو و

آنچهنمي مگر كرسييابند و بخواهد زمينخود و آسمانها گرفتهاو دربر  «را

.  داده  را ترجیح  رأی  این  طبری«.  اوست  تعالی، علم  حق  کرسی»گوید:  می ك عباس ابن

«  کراسی»علما   به  جهت  است، از این  علم  معنای به  کرسی  اصل نیز،  لغت  از نظر اهل

دیگر از   اعتماد ایشانند. در روایتی  و محل  مردم  های گاه تکیه  شود زیرا آنان می  گفته

«.  اوست  هردو قدم  و موضع  محل  تعالی  حق  کرسی»فرمود:   که  است آمده  عباس ابن

در  -و اال   است  عزوجل  خدای  و بزرگی  دیگر: مراد از کرسی، عظمت قولی  به

دیگر:   قولی  بنشیند. به  که  کسی  هم  و نه  نشستنی  و نه  است  ای کرسی  نه -مر ا حقیقت

 ، کرسی صحیح  قول  به  که  . باید دانست است  خداوند متعال  از کرسی، فرمانروایی مراد

  آمده  شریف  در احادیث  که چنان باشد، بزرگتر می  از کرسی  و عرش  است  غیر از عرش 

 . است

  وکرسی  عرش  تا ما به  است  واجب  که  بر آنم  من»گوید:  می« المنیر»تفسیر   صاحب

مراد   خود به تعالی  و حق  باشیم  داشته  ایمان  است  مجید آمده  در قرآن  که  گونه همان

براودشوارنيستونگهداري»«.  از آنها داناتر است  خویش   داشت نگه یعنی: «آنها

  و به  و دشوار نیست  سنگین  آنهاست، بر خداوند متعال  در میان  و آنچه  آسمانها و زمین
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مرتبه»رسد  نمی  مشقتی  کار کمترین  او از این بلند او استبزرگو بر  «قدر

و   چیز غالب  و بر همه  تواناست  قدر و منزلت، واال و برتر و بر آنان  از روی  مخلوقاتش

  زیرا خدای  علو مکانی  است، نه لو؛ علو قدر و مرتبهمراد از ع  باشد. پس مسلط می

  این  شود که می  باشد. خاطرنشان می  مبرا و منزه  در مکان  از قرار گرفتن  سبحان

 نامند. می«  الکرسی آیه»را   کریمه آیه

  کعب بن از ابی صخدا رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث الكرسي:آيهفضيلت

گفت:  ؟ بزرگتر است  عزوجل  خدای  کتاب  از آیات  آیه  کدامین کردند:  سؤال

  شریف  حدیث در  همچنین«. ابامنکر!  باد بر تو علم، ای  تهنیت»الکرسی، فرمودند:  آیه

  گمان بی»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  سکن  یزیدبن  اسماء بنت  روایت  به

 ﴿، و  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ ہ ﴿است:   کریمه  دو آیه  در این خداوند  اعظم  اسم

  آمده  شریف  حدیث در  . همچنین(1/  عمران  آل) ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ  پ   پ  پ    پ 

  در آن  شیطان  که  ای خانه  و در هیچ  است  قرآن  آیات  سرور همه  الکرسی آیه» است:

در   همچنین«. رود می  بیرون  خانه  از آن  شیطان  که  مگر این شود، نمی  است، خوانده

  دخول  من  يمنعه  مل  الكريس ية آ  بةمكتو  ةصال  قرأ دبر كل  من» است:  آمده  شریف  حدیث

چیز   هیچ را بخواند،  الکرسی آیه  از هر نماز فرض  پس  که  کسی : يموت  أن الإ  جلنةا

بسیار   احادیث«. دبمیر  که  جز این است،  باز نداشته  بهشت  او را از ورود به  دیگری

 اختصار از ذکر آنها صرف  جهت  به  که  است  آمده  الکرسی آیه  نیز در فضیلت  دیگری

 . نظر کردیم

  الهی ذات  به  همه  که  است  مستقل  جمله  ده بر  مشتمل  الکرسی آیه»گوید:  کثیر می ابن

 «.باشد یکتا می  خدای  اند و در آنها تمجید و تعظیم متعلق
 

حئ مئىئ يئ جب حب  خب مبىب يب جت حت خت مت ىت  يت   ی جئ

 جث مث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ

  پرداخت به  که  در صورتی -از کفار را   کس یعنی: هیچ «نيستاجباريهيچدردين»

  حق  دین  وبرهانهای  ننمایید زیرا دالیل  اجبار و اکراه  اسالم  قبول  به -دردهد   تن  جزیه
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وادار   آن  اجبار به  را به  کسی  وجود ندارد که  این  به  و نیازی  است  آشکار و روشن

  ما قبل»گفتند:   مدینه از انصار  است: گروهی  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  نمود. در بیان

  آنان  دین  را به  فرزندانمان ؛ ما بهتر است  یهود از دین  دین  اعتقاد که  با این  از اسالم

را   باید فرزندانمان دیگر می گردانید، را نمایان  اسالم  عزوجل  خدای  و حاال که  درآوردیم

  شد، رسول  نازل  کریمه  آیه  این  چون  پس ،« وادارنماییم  اسالم  پکیرش  به  جبر و اکراه  به

  اسالم، اجبار و اکراه  پکیرفتن  را به  و آنان  مخیر ساخته انصار را  فرزندان صخدا

آشكارشدهروشنيغي،به رشدازچراكه»؛  است  واجبار منتفی  ! اکراه نکردند. آری

متمایز   راهه از بی  راه . یعنی: ؛ کفر است و مراد از غی  مراد از رشد دراینجا؛ ایمان «است

 بنابراین،  است  گردیده  و روشن  خود متجلی  و برهانهای  با دالیل  و آشکار و ایمان

كسپس»وجود ندارد   اسالم  پکیرش بر  اجبارکسی  به  نیازی كفرطاغوتبههر

وبه»  است  گمراهی  در عرصه  و هر سردمداری  طاغوت: کاهن، شیطان، بت «ورزد

ايمان بههرآينه»؛  است  آشکار گشته  بر وی  از بیراهه  راه  که  بعد از آن «آوردخدا

  ای حلقه  شکل  به  که  است  ریسمانی  طرف  یک عروه: «استزدهچنگالوثقيعروه

  را محکم  حلقه  آن باال آید،  یا از آن فرو رود،  چاهی  به  شود و هر کس می  زده گره

  . وثقی: یعنی: محکم است  نجات  در اینجا؛ وسیله  گیرد. مراد از آن می  خویش  دردست

و   محکم  دستاویزی ورد؛ بهآ  ایمان  ! هر کس استوار. آری  و سخت  شده زده گره  هم به

هرگز باز و   حلقه  یعنی: آن «نيستآنبرايگسستنيكه»  است  زده  استوار چنگ

  به  زننده فرد چنگ  بلکه کند،  ، هالك زده  چنگ  آن  به  را که  شود تا کسی نمی  گسسته

  آن  به  که افتد جدا می  فقط کسی  رساند و از بهشت می  بهشت  طور به خود را همان

 باشد.  نزده  چنگ  حلقه

  ایمان ؛ الوثقی  عروه»کند:  می  نقل  را چنین«  الوثقیةعرو«  علما درباره  کثیر آرای ابن

گویند:  می  جبیر وضحاك  سعیدبن«.  است  اسالم  الوثقی عروه»گوید:  می  سدی«.  است

  قرآن  الوثقی عروه»گوید:  می مالک  بن سان«.  استهلل اال ا  ال اله  طیبه  ؛ کلمه الوثقی عروه»

  و دشمنیهلل ا  در راه  داشتن  دوست  الوثقی عروه»گوید:  الجعد می ابی ابن سالم«.  است

  این  همه»گوید:  آراء می  این  بندی کثیر درجمع ابن  گاه آن«.  خاطر اوست  به  ورزیدن
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 «وخداوندشنواست»«. وجود ندارد  تعارضی  گونه آنها هیچ  و میان  است  صحیح  اقوال

از »است:   گفته  . قرطبی از کفر و ایمان  ؛ اعم اعتقادات همه  به «داناست»ها را  گفتنی  همه

شود و  می  گفته  زبان  به  که  است  طاغوت، از اموری  وکفر به خدا  به  ایمان  آنجا که

ها و  گفتنی  برای«  سمیع«  ینجا صفتدر ا  بود که  پس، مناسب کند، را باورمی  آن  قلب

 «.شد  چنین  که کار رود،  به  معتقدات  برای«  علیم» صفت

و   برنامه سیاست،  از ارکان  عظیم  و رکنی  از قواعد اسالم  بزرگ  ای قاعده  کریمه  آیه  این

  د و همچنیندان روانمی  دین  پکیرش  را به  اجبار کسی  که  ای . قاعده است  آن  و روش  راه

  خارج  وی  از دین اجبار  را به  ادیان  از اهل  فردی  دهد که را نمی  اجازه  این  کسی  به

  به و نیرومند باشند،  قوی  مسلمانان  پکیرد که می  تحقق  هنگامی  قاعده  این  سازد. البته

  و حفاظت  راستح  گران در برابرفتنه  شان دینی  و حیات  بتوانند از هویت  که  ای گونه

  متجاوز امری  سلطه  فتنه، جهاد علیه از  و ایمنی  دعوت  آزادی  تأمین  لکا برای نمایند،

و   فردی  در حوزه  اسالم  به  نهادن  گردن و بعد از آن، موضوع  ناپکیر است  اجتناب

 و برهان، یا  حجت  انسانها از طریق  اختیاری  قناعت  به  که  است  گروهی، چیزی

جهاد  میدان، دیگر نه  شود و در این می  ، واگکاشته نیکوتر است  که  ای شیوه  وگو به گفت

 . فشاری اجبار و  و نه  در کار است  ای مسلحانه

  شدن  منسوخ  در خصوص  مفسران  و آرای  اقوال  که  از آن  پس« المنیر» تفسیر  صاحب

کند؛  می نقل «40به/تو» ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿را با آیه:   کریمه  آیه  این

  این  صحیح  ، لکا قول است  ضعیف  آن  نسخ  به  قول  دهد که می  دست  استنباط را به  این

  آیه  این«  القرآن ظالل  فی»نیز در  :. شهید سید قطب نیست  منسوخ  کریمه  آیه  که  است

  داند و با بیانی  یم  از انسان  خداوند متعال  داشت گرامی  وجوه  را از بارزترین  کریمه

جهاد مسلحانه،   مشروعیت  و اصل  بر دین  اکراه  عدم  اصل  میان  دهد که می  نشان  مدلل

خود را دارا   خاص  آنها مجال از  وجود ندارد و هر یک  و تناقضی  تعارض  گونه هیچ

1باشند می
. 

                                                 
، طبع دار «222ی1/220القرآن فی ظالل »( و متن عربی 23ی2/22نگاه کنید به ترجمه فارسی المنیر ) 1

 الشروق.
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ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ڀ ڀ     ڀ ٺ 

 ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ

 «هاتاريكيراازاست،آنان»  یاور و سرور و کارسازشان یعنی: «مؤمنانداوندوليخ»

و   و هدایت  علم «نورسويبه»  طاغوت  و پرستش  ، جهل کن گمراه  از شبهات یعنی:

را   مفرد و ظلمات  صیغه نور را به خداوند»گوید:  کثیر می ابن «آوردميبيرون»  ایمان

  انواع  اما کفر و گمراهی شود، نمی و متعدد  است  یکی  یاد کرد؛ زیرا حق  جمع  صیغه  به

بهراازروشناييآنانكهاستطاغوتسرورانشانوكافران»«. دارد  زیادی  و اقسام

  کفرند که  و فالسفه  در اینجا؛ ائمه  مراد از طاغوت «كنندميهاخارجتاريكيسوي

را   آنان  وسیله دهند و بدین می  آرایش  برآنان و کفر را  ر و الحاد امر کردهکف  را به  کافران

  سوی به  دعوت  که ‡انبیا  و از راه  است  سرشته  را برآن  مردم  که  الهی  از نور فطرت

 کفر خارج  های تاریکی  سوی است، به  و مستقیم  روشن  و شریعتهای  عقاید راستین

 «.جاودانندآندرآنانآتشند،اهلآنان»کنند  می

  که  کند: کسانی می  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  جریر طبری ابن

 نیز  ایشان  به شدند،  مبعوث صپیامبر خاتم  بودند و چون  آورده  ایمان  عیسی به

 اند. آیه  این  آوردند؛ از مصادیق  ایمان

 

چ چ چ چ ڇ  ڇ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ  ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  

گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
نديدياي» آيا كهكسيآن»  خویش  با قلب «محمد! ابراهيمرا باببا در

 کرد می  پادشاهی  در عراق  بود که  کنعان گویند: او نمرودبن «كردمحاجهپروردگارش

دنیا   خود بود که  عالمگیر زمان  او پادشاه  که  است  و نقل بود  بابل  اش و مرکز فرمانروایی

اوپادشاهيخدابهكهآندرمقابل»بود.   درآورده  خویش  و فرمان  را تماما زیر سلطه

زیرا   واداشت  و گردنکشی  طغیان  این  ، او را به اش پادشاهی  مدت  طول یعنی: «بودداده

  پادشاهی  و در این  قرارداشت  بر مسند پادشاهی  چهارصد سال  مدت  او به  که  است  نقل
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شکر و   بخش  اساسا انگیزه  نعمت  که  در حالی شد،  و ناز و نعمت، مغرور و گردنکش

و   مقابله  به  او با ابراهیم  روی  ازاین  و گردنکشی، هم  ناسپاسی  نه  است  سپاس

كندميزندهكهاستكسيآنگفت:پروردگارمابراهيمكهگاهآن»پرداخت،   مکابره

  شده  مشاهده  های پدیده  ایجاد این وجودپروردگار توانا،  قطعی  دلیل یعنی: «ميراندومي

  بالضروره، دلیل  و این  است  آنها بعد از وجودشان  ساختن  آنها و باز معدوم  بعد از عدم

اند و  وجود نیامده  خود به  خودی  ها به پدیده  زیرا این  است  مختاری  بر وجود فاعل

  من  که  است  پروردگاری  آفریننده، همان  و این  است  را آفریده آنها  ای البد ایجادکننده

داد   خود ادامه  کبر و نخوت  . اما نمرود به خوانم فرامی  یگانگی  به  وی  پرستش  سوی  به

دو مرد را  نمرود،»گوید:  می  عباس ابن «.رانمميوميكنممينيززندهمنگفت:»و 

 را بخشید و  و دیگری  از آنها را کشت  یکی  پس احضار کرد، بودند،  محکوم  اعدام به  که

  ادعایش  این  البته  که است،  و میرانیده  بخشیده  او زندگی  ادعا کرد که  گونه بدین

ا ر  ومرگ  زندگی  پروردگار متعال  بود که  این  نبود زیرا قصد ابراهیم  بیش  ای مغالطه

  کشتن تا از  او قادر است  بود که  قصد نمرود کافر این  ولی آفریند، در اجساد می

  میراندن خود  این  تا بکشد؛ که  است و قادر  است  ساختن  خود زنده  درگکرد؛ و این

  حجت  مقابل در  آن  دادن قرار هرگز  بود که  ای ابلهانه  پاسخ  این  که  است  . روشن است

  در آن  آورد که او  میدان  به  حجتی  ابراهیم  گاه  آن«.  نیست  صحیح  ابراهیم

  با تکبر و لجاجت  از آن  شود که نمی  فراهم  مجال  کافر این  دهد و به نمی  روی  مغالطه

ازمشرقگفت:ابراهيم»بگریزد:  برميخداوندخورشيدرا ازتوآنپسآورد، را

  کسی  ؛ پس میرانی می و  کنی می  زنده  که  هستی  آن  تو مدعی  هرگاه یعنی: «برآورمغرب

از   اعم -کند   تصرف تواند نیز می  هستی  او در نظام هم میراند، کند و می می  زنده  که

اگر   که  خواهم میاز تو   من لکا -  آن  ها و نظامات در برنامه  بردن  آن، یا دست  آفرینش

بر   از مغرب کند، می  طلوع  هر روز ازمشرق  خورشید را که  این  اینک ؛ گویی می  راست

  ساکت  و متحیرانه  گشت  میخکوب  خویش  و بر جای «شدكافرمغلوبآنپس»آور؛ 

هدايتوخداوندقوم»ماند  را را   و برهانی  حجت  آنان  به یعنی: «كندنميستمكار

 . است  و بطالن  شکست  به  در نزدپروردگار متعال، محکوم  حجتشان  بلکه کند، نمی  الهام
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 -  ابراهیم آمدن  و نمرود بعد از بیرون  ابراهیم  میان  مناظره  این»گوید:  می  سدی

«. بود  نداده  روی  دو مالقاتی  آن  از آن، میان  داد زیرا قبل  روی -  از آتش  سالمت به

  و مردم  داشت  فراوان  و خوارباری  نمرود غله»گوید:  می  اسلم بن از زید  نقل  کثیر به ابن

در   رفت، هم  نزد وی  آنان با  نیز همراه  رفتند. ابراهیم می  نزد وی  غله  گرفتن  برای

 -نداد   ای غله  ابراهیم  نمرود به داد. پس  دو روی  آن  میان  مناظره  این  آنجا بود که

بر   اش خانواده  سوی  به  ازنزد وی  ابراهیم  و چون -داد  می  مردم  به  که چنان

بود پر کرد و   اش خانه  نزدیک  که  خاکی  را از توده  گشت، در مسیر راه، بار خویش می

بار از خود وا   این  را با نمایاندن  بروم، آنان خود  نزد خانواده  چون با خود گفت:

  سوی  به  ساره  داد و خوابید. زنش  بار خود راگکاشته، تکیه رسید،  که  خانه  . به آورم می

  پاکیزه  ای دو را پر از خوراکی  و آن  بود رفت  پر ازخاك  که  ابراهیم  همراه  دو کیسه

لکیک را   غکایی بیدار شد،  از خواب  ابراهیم  . چون گواراپخت  غکایی  و از آن  یافت

  که  ای از غله گفت:  اید؟ ساره را از کجا آورده  یافت، پرسید: این  آماده در برابر خود

  عزوجل  خدای  از جانب  این، روزیی  که  دانست  ابراهیم  ! پس آوردی همینک

 ». است بوده
 

ڱ ڱ    ڱ    ں ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې  ې 

ىائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ   ې ى

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ  ی ی ی ی جئ حئ مئ  ىئ يئ         جب 

 حب  

كهكسي»  داستان  ندانستی «يا» قريهرا مشهور:   قول  کس، به  این «گذشتايبر

  دست  به  که  المقدس بیت  از سرزمین  ای بر قریه  بود که  اسرائیل بنی  از انبیای عزیر

سقفهاوكه».  است آن  ؛ اهالی مراد از قریه قولی:  . به بود، گکشت دهش  النصر ویران بخت

خود   بر سر ساکنان  قریه  آن  ها و دیوارهای یعنی: سقف «بودفروريختهديوارهايش

از   خالی  قریه  آن است:  این  آن  معنای قولی:  . به سقفهاست بود. عروش:  فرو ریخته
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با   وضع  این  با مشاهده عزیر ها آباد و پابرجا بودند. نهخا  که حالی در بود،  سکنه

 «كند؟ميزندهازمرگشانراپسويرانكدهاين»  مردم «خداوندچگونه» خود گفت:

  مردگان  حالت  مشابه  که  در حالتی یا شهر را  قریه  مجدد آن  او احیای  بود که  چنین این

پس»بود   قریه  آن  مجدد مردم  شدن  زنده  د پنداشتن. مراد وی، بعی است، بعید پنداشت

  برای  گونه و بدین «برانگيختشسپسميراند،صدسال»عزیر را  یعنی: «خداونداورا

تعبیر «  بعث«  او به  ساختن  زد. و از زنده  ای ونمونه  او در وجود خودش، بر معاد مثل

و با   عاقل  ای ؛ زنده بار اول  همچون عزیر  امر که این  اعالم  ، برای«احیاء«  شد نه

چقدردرنگ» او گفت:  به  مجددش  بعد از برانگیختن خداوند گردید.  کامل  ادراك

عزیر  «امكردهازروزرادرنگايروزياپارهگفت:يك»؟  مرگ در حال «؟ايكرده

او را در آغاز روز میراند و   عزوجل  زیرا خدای  گفت  پندار خودش  را بنابه  سخن  این

 تابد، خورشید هنوز می  دید که  چون  ساخت، پس  در آخر روز زنده  از صدسال  پس

 بیش  و او فقط چند ساعتی  روز است  خورشید؛ خورشید همان  آن  کرد که  گمان

 «ايكردهدرنگصدسالنيست،بلكهچنين»  پروردگار متعال «گفت»  است  نخوابیده 

انگور بود   گویند؛ انجیر و شیره  که «خودونوشيدنيخوراكبهپس» مرگ  حال در

ما   الیزال  قدرت  به  آن  و رنگ  طوالنی، طعم  مدت  این  شدن  با وجود سپری «كهبنگر،»

نكرده» بهاستتغيير بنگردرازگوشو   وجودش  اعضا واجزای  چگونه  که «خود

  است  آن  برای  واقعه  این  که  و بدان  است  ریخته  درهم  آن  استخوانهای و  شده  متالشی

نشانهوهم»  تورا بدهیم  سؤال  پاسخ  هم  که در مورد  «گردانيممردمبرايايتورا

بود   حقیقت  در این عزیر، قراردادن  اند: نشانه . گفته بعد از مرگ  شدن معاد و برانگیخته

شد،   برانگیخته  جوان بود،  مرده  که  مانند روزی  صد سال، به  از گکشتاو بعد   که

استخوانهااينوبه».  یافت  پیر وکهنسال  خود را همگی  و نوادگان  فرزندان  که درحالی

بهچگونهبنگركه همدیگر قرار   آنها را بر روی یعنی: «آوريمدرميحركتآنهارا

یعنی: استخوانها را  «پوشانيمميآنرابرگوشتسپس»  دهیم می دپیون  هم  و به  داده

از   هفتاد سال  بعد از مدت  شهر ویرانه  آن» کند: می  کثیر نقل . ابن پوشانیم می  با گوشت

در  خداوند  که  چیزی  ؛ اولین است  گفتنی«. بود شده  آباد و مسکونی عزیر  مرگ
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  یکی  یکی  استخوانهایش  چگونه  دید که خود می  وبا چشمبود و ا  عزیر آفرید، چشمانش

شد   دمیده  روح  بر وی  گاه شود، آن می  پوشانده  بر آنها گوشت و سپس  پیوسته  دیگری  به

  از این  قبل  را که  او آنچه  برای  چون یعنی: «اوآشكارشدبرايحالاينچونپس»

خداوندبرهركهدانممييقينبهگفت:»  ر گشتآشکا  عینیت  پنداشت، به بعید می

  از این  قبل  که  از دانستن  دیگری  نوع  به  دانم می  اکنون یعنی: «تواناستچيزي

  این  به  خویش  زمان  اهل  داناترین  من  اکنون است، پس، هم  عیان  علم  و آن  دانستم نمی

است:   این  معنی  صورت  در این  ؛ که است  ...( آمده دیگر )اعلم  قرائتی  . به هستم  حقیقت

و   در آن، آرامش  بداند که  نحوی  را به  حقیقت  او دستور داد تا این  به خداوند

 وجود دارد.  قلبی  اطمینان

 

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ     ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 

 ڃ چ  چ چ  

بهگفت:ابراهيمكهگاهآن»یاد آور  ! بهصمحمد   ای «و» كهمنپروردگارا! بنما

زندهمردگانچگونه   ابراهیم  سؤال  این  جمهور علما بر آنند که «؟كنيميرا

  هرگز در قدرت  نبود زیرا ابراهیم  خداوند متعال  و تردید در قدرت  شک  ازروی

تا   خواست فقط می  نداشت، بلکه  ای و شبهه  شک  مردگان  نساخت بر زنده  تعالی  حق

  این  برای»گوید:  کثیر می  سر ببیند. ابن  چشم  را به  شدن  زنده  کیفیت

نمرود   او به  چون  که  این  جمله  از آن اند، ذکر کرده  چند سبب  ابراهیم درخواست

شد   میراند(؛ دوستدار آن د و میگردان می  زنده  که  است  همان  گفت: )پروردگار من

با   بنابراین، ابراهیم«. ارتقا یابد  الیقین عین  به  الیقین  باره، از علم  در این که

  او طمأنینه  تا برای  داشت  را اراده  چشم  رؤیت  قلب، بلکه  رؤیت  نه  اش خواسته این

 «؟اينياوردهايمانفرمود:مگر»  وی  در پاسخ خداوند  شود. پس  حاصل  وآرامش

؟  خواهی را می  آن  نمایاندن  از من  اینک  قادرم، که  مردگان  ساختن زنده  به  من  که  این  به

  دادن  تعلیم  برای ، ابراهیم داشتن  ایمان  به خداوند  علم  سؤال، در عین  این  طرح



252 

  کار توانایی  تو بر این  که  ام هآورد  و ایمان  ام باور داشته «چراگفت:»  است  شنوندگان  به

 ،«گيردآرامدلم»  ایمان  با دالیل  همراه  عیان  دلیل  جاشدن با یک «كهاينبرايوليكن»

  مردگان  شدن هرگز در زنده  ! ابراهیم آری . ام گردیده  و مشاهده  معاینه  خواستار این

او   نیست، ولی  جایز هم  و تردیدی  کش  چنین پیامبران:  و متردد نبود و برای  شکاك

  از مشاهده  که  شده  سرشته  براین  انسان  فطرت  امر شد که  این  دیدن  خواهان  خاطر آن به

 یابد. می  دست  اطمینان  خبر یافته، به  ازوجود آن  که  آنچه

  مچونه  خبر یافتن»اند:  فرموده  شریف  حدیث  در این صخدا   جهت، رسول  همین  به

  کریمه  آیه  ازاین  ای آیه  کریم  در قرآن»گوید:  می  عباس ابن«.  نیست  و دیدن  معاینه

است،   رتبت  را سه یقین»گوید:  می :انصاریهلل عبدا  خواجه«.  تر نیست امیدوار کننده

در   رتبت  تا هر سه  خواست  الیقین، ابراهیم حق  ؛ پس الیقین عین  الیقین، پس علم  اول

را   ابراهیم  خواسته  خداوند متعال لکا«. گردد  الیقین الیقین، عین شود و علم  او جمع

یعنی:  «خودريزريزگردانرابگيروآنهاراپيشفرمود:چهارپرنده»  نموده  اجابت

هركوهيسپس»  کن  قطعه آنها راقطعه  چهار پرنده، هرکدام  بعد از برگرفتن سر بر

گاهآن»  قرار ده  بر سر هرکوهی  ای پاره آنها  از هرکدام یعنی: «زآنهارابگذاراايپاره

پرواز در   به تو  سوی  به  شتابان یعنی: «آيندتوميسويبهآنهارافراخوان،شتابان

بدان»آیند  می حكيمكهو عزيز   و توانایی  غالب  تعالی  حق یعنی: «استخداوند،

  و باحکمت  فرزانه  و تدبیر خویش  گرداند و در صنع او را عاجز نمی  زیچی  که  است

 . است

  کرگس، کالغ بر گرفت: طاووس،  را از چهار نوع  چهار پرنده  ابراهیم  که  است  نقل

 در  هم  و به  ریزریزشده  پرندگان  ابراهیم»گوید:  می  عباس را. ابن  و خروسی

  نگاه  خود گرفت، سپس  دست  رابه  سرهایشان  گاه آن رار داد،ق  کوه  را بر هفت  آمیخته

  آید و همه می  هم به  یکی یکی  پیوندد وپرهایشان می  هم  آنها به  اجزای  چگونه  کرد که

 «.شدند  زنده
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ ڑک 

 ک ک   ک گگ گ گ ڳ ڳ 

عنهما هلل ا رضی عوف  بن و عبدالرحمن  عفان  بن ثمانع  درباره  کریمه  آیه  این نزول:  سبب

وجهاز آنها مجهز   با نمد و یراق  همراه هزار شتر،  را به  تبوك  سپاه  شد زیرا اولی  نازل

  کرد و دومی  صدقه  را نیز بر مسلمانان  آن  که  داشت  خیزی آب  چاه  عالوه  کرد و به

گوید: پیامبر  می  نمود. ابوسعیدخدری  قانفا خدا  را در راه  چهار هزار درهم

دعا   چنین  عثمان  درحق  را باال برده  دستانشان  که  را دیدم ص اسالم  گرامی

  ام، پس، تو نیز از او راضی شده راضی  عفان  بن از عثمان  پروردگارا! من»کردند:  می

 «. باش

راهاموالكهكسانيصفت» در را انفاقخود كنندميخدا  یعنی: در جهاد برای«

هربروياندكهخوشههفتكهاستايهماننددانه»هلل ا کلمه  اعالی  ايخوشهدر

 . است  اوصاف  با این  ای دانه  کشت  مانند صفت  انفاقشان  صفت یعنی: «باشدصددانه

  به  ساقه یک  نییع زند، واحد سر می  ساقه  از یک  که  است  ای گانه هفت  های مراد خوشه

  است  صددانه  و در هر خوشه  خوشه  یک  در هرشاخه  شود که می  منشعب  شاخه  هفت

براي» خداوند كسو مي»را   پاداشش «بخواهدكههر برابر باز  یعنی: «كندچند

  برتری  برای و انفاقشان 1کنند  را رعایت  انفاق  آداب  که  کسانی  هفتصد برابر را برای

گشايشگر»کند  برابر می چند باشد، خدا  مهکل خداوند و   فضل  یعنی . است «و

  به «داناست» باشد تر می فراگیرتر و گسترده  و از خلقش  است  گشاده  وی  بخشش

 نیستند.  آن  مستحق که  کسانی  هستند و نیز به  و بخشش  فضل  این  مستحق  که  کسانی

باشد، در   برابر داشته هفتصد  در جهاد پاداشی  انفاق  که کند اقتضا می  کریمه  آیه  این

امر   از این دارد لکا  برابر پاداش کار نیک، ده  یک  که  است  آمده  دیگری  در آیه  که  حالی

خیر   های در غیر جهاد از دیگرراه  انفاق  به  متعلق برابر،  ده  پاداش  شود که می  دانسته

  بن احمد از عیاض باشد. امام هفتصد برابر می  که  در جهاد است  قانفا  و فقط پاداش  بوده

  که  ای ناراحتی  سبب  تا او رابه  آمدیم  گفت: نزد ابوعبیده  که  است  کرده  روایت  غطیف
                                                 

 آداب انفاق را در آیات بعد می خوانیم. 1
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بود.   نشسته  بر بالینش  همسرش  هنگام  در این  کنیم  بود، عیادت  شده  عارض  پهلویش  به

را   شب  خدا که گکراند؟ گفت: به را چگونه  شب  ابوعبیده :گفتیم  همسرش  به  پس

نیست،   ! چنین نه درآمد و گفت:  سخن به  گکراند. ابوعبیده  الهی  برخوردار از پاداش

دیوار بود،   طرف به  را که  اثنا رویش  در این . ام نکرده  سپری  حالی  را با چنین  شب  من

او   که  گفتم  چه  زنم  به  پرسید که نمی  آیا از من ند وگفت:برگردا  کنندگان عیادت  سوی به

  که  شنیدم صخدا  از رسول  شریف  ؟ در حدیث است کرده  برداشتی  چنین  از سخنم

هفتصد چند   وی  کند، پاداش  انفاق خدا  خود را در راه مازاد بر نیاز  هر کس»فرمود: 

  ای یا چیز آزاردهنده نماید،  را عیادت  مریضییا  کند،  برخود انفاق  و هر کس  است  آن

تا   است  سپر مؤمن  برابر دارد و روزه  ده  قبیل، پاداشی  از این  را دور سازد، هرکار نیکی

او   عزوجل  خدای  که  نکند و هر کس  را نشکند و پاره  آن [ حرام  با ارتکاب]او  که  گاه آن

  ای کفاره]  ای حطه  برایش  آفت  آن گردانید، مبتال  در جسمش  و بالیی  آفت  را به

  را ازشوهرش صخدا  رسول  حدیث  این  که  ابوعبیده  یعنی: زن«. است[  گناهان برای

  پاداشی  برایش مبتال هست، این  آفتی  به  وی  چون  بود که  این  استنباط وی بود،  شنیده

 . است
 

ھ  ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ  ہ ہ ھ 

 ھ ھ ے ے ۓ  ۓ 

راهاموالكهكساني» در را انفاقخود پيسپسكنند،ميخدا انفاقآنچهدر

منتكرده آزارياند، ميانو و   از بخشش  شخص  گفتن سخن من: «آورندنميدر

گردد  می  وی  آزار روحی  رسد و مایه می  گیرنده  گوش  به  سخن  آن  است، که خود  انفاق

  ویادآوری  مال  انفاق  و تکبر به  دادن، فخرفروشی دشنام . اذی: است  کبیره  از گناهان اینو 

  که  کسانی ! چنین شود. آری  آگاه  ندارد او از آن  فقیر دوست  که  است  کسی  به  آن

نزدبرايشانپاداششان» کنند: می  انفاق خدا  و آزار در راه  منت را بی  اموالشان

  را به  کنندگان انفاق در اینجا خداوند  که  این «.است»محفوظ  «گارشانپرورد

  و تأکیدی  آنان  برای  داشتی  و بزرگ  داشت  گرامی سازد، می  خود منسوب  پروردگاری
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دنیا و   در هر دو سرای «نيستبرآنانوبيمي»  است  ایشان  از سوی  پاداش  بر دریافت

از   و اندوه  حزن  همیشگی  تعبیر، بیانگر نفی  این «شوندنميهگيناندووآنان»  آخرت

 . است  آنان

فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده از ابوذر  مسلم  روایت  به  شریف  در حدیث

بام   ليم: املنانأ  عذاب  وهلم  وال يزكيهم  ليهمإينظر  وال  مةالقيا  اهلل يوم  يكلمهم ال  ثةثال»

در   عزوجل  خدای  اند که کس  سه : الكاذب  باحللف  سلعته  زاره، واملنفقإ  واملسيل، أعطى

کند و  نمی  را تزکیه  آنان نگرد، نمی  آنان  سوی  گوید، به نمی  سخن  با آنان  روز قیامت

در   که  است، کسی  بخشیده  که دربرابر آنچه  گکارنده منت است:  دردناك  عکابی  برایشان

خود   دنبال  به  بر زمین  بینی کبر وخودبزرگ  تن، شلوار )ولباسش( را از رویرف راه

 «.فروشد می  دروغ خود را با سوگند  کاالی  که  کشد و کسی می
 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

  ازسوی و نیازمند،  در برخورد با فرد سائل  خوش  و دعا و کالمی «پسنديدهگفتاري»

و   پافشاری از  پوشی و چشم «وگذشت»گیرد  قرار می  کمک  رخواستمورد د  که  کسی

صدقه»  سائل  تندی از خداوندبيآندنبالبهآزاريكهاستايبهتر و نيازباشد

فقرا   برگرداندن  که  است  حقیقت  بیانگر این  که  این  در عین  کریمه  آیه  این «بردباراست

  آزار و منت با  همراه  ایشان  به  صدقه  نیک، بهتر از دادن  یو رفتار  خوش  با زبانی

  آنان  به  پیام  این  نیز هست، بادادن  آنان  به  بخشیدن و امید  از نیازمندان  باشد؛ دلجویی می

 خداوند  وبخشایش  فضل  باید به گردند، برمی  خالی  اگر از نزد اغنیا دست که:

است،   از وی  رفتار بدنیازمند و گکشت  پوشی  پرده ،« فرتمغ»امیدوار باشند. مراد از 

خاطر   کدورت  سبب  ورزید که و اصرار  پافشاری  چنان  او بر درخواستش  چنانچه

 توانگر شد.
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ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى   ائ  ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ 

ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی  ی جئ  حئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ

 مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب  

صدقاتمؤمناناي» منتخود! با باطلرا آزار نكنيدو  ؛ صدقات  کردن باطل«

و   باطل را  صدقات و آزار و ریا،  زیرا منت  آنهاست  ثواب  ساختن اثر و تباه  بردن ازبین

كندوميانفاقبرمردمخودنماييرابرايمالشكههمانندكسي»گرداند  اثر می بی

بازپسينبه روز و   برای  را ریاکارانه  مالش  که  مانند کسی یعنی: «نداردايمانخدا

  وثواب  الهی  رضای  کسب کار،  او از این  کند و هدف می  انفاق  مردم  به  دادن نمایش

نماید تا   خودجلب  سوی را به  مردم  و ستایش  خواهد مدح فقط می  نیست، بلکه  آخرت

سخاوتمند و جواد  شخص،  ویند؛ فالنبشناسند و مثال بگ  نیک  اوصاف  او را به  مردم

خاكيبرآنكه»وهموار   صاف «استسنگيتختهمثلاوهمچونمثلپس»  است

  باران  آن یعنی: «واگذاردوصافراسختبباردوآنبرآنسنگينيباشدوباران

  و سترون  را صاف  است، ببرد و آن نشسته  سنگ  تخته  آن  روی بر  را که  سنگین، خاکی

  نفعی  او نه  ریایی  صدقات  که ریاکار،  خودنمای فرد  این  است  همچنان  گکارد. پس  باقی

  سبزیی  نه  که  ای صخره  همچون ماند، می  باقی  وی  مال  هم  رساند و نه او می  به  از ثواب

آنچآنان»ماند  می  باقی  خاکش هم  روید و نه می  آن بر از ايبهرهاند،كردههنيز

اند،  کرده  انفاق  از آنچه  نه نیز،  و ریاکاران  و آزاردهندگان  گکاران یعنی: منت «برندنمي

باشند،  خود می  مال  بازگردانیدن  بعد از انفاق، قادر به  هم  برند و نه می  وحاصلی  پاداش

قوموخداوند»اند!  کشیده رنجها و زحمتها  آن، چه  آوردن  دست قبال در به  که درحالی

خیر و   که  آنچه  سوی  به «كندنميهدايت»باشند   بر کفر خویش  که  گاه تا آن «كافررا

از   نهادن  ریا ومنت  دارد که  اشاره  واقعیت  این  تعبیر به  . این است  در آن  صالحشان

 . مؤمنان  از اوصاف  کفار است، نه  صفات

 كه:بايددانست

  که  نیست  نیازی  پس شود، می -هر دو  -  و فرض  نفل  انفاق  کریمه، شامل  آیات -1

 گردید.  منسوخ  زکات  با آیه  و سپس  شده  نازل  زکات  از آیه  ( قبل221)  بگوییم: آیه
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  است، بدان مشاغل  از بهترین  کشاورزی  شغل  که  است  بر آن  ( دلیل221)  کریمه  آیه -2

  هیچ» است: آمده  شریف  . در حدیث است  زده  مثل  آن  به  عزوجل  خدای  که  جهت

ای، یا  بعدا پرنده  کند که می  را کشت  ای نشاند و یا مزرعه می  نهالی  که  نیست  مسلمانی

«.  است  صدقه  برایش محصول،  آن  که  مگر این خورد، می  از آن  انسانی، یا حیوانی

یعنی: «. بجویید  زمین  های نهانگاه را در  روزیتان» است:  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

  بر حاکم  است، پس  کفایی  های فرض  از جمله  کشاورزی ! نمایید. آری  کشاورزی

 مجبور نماید.  را برکشاورزی  مردم  که  است  واجب  مسلمانان

نیازمندکشیدن،   شخص  رخ  را به  و آن  خویش  از احسان  یادآوری  ؛ یعنی گکاری منت -0

 کار. شدید این  نکوهش  درباره  وارده  احادیث  دلیل  است، به  کبیره  از گناهان

  این  یکی  و از امور پسندیده  است  نیکو صدقه  سخن»است:   آمده  شریف  در حدیث -2

 «. روبرو شوی  باز و بشاش  با چهره  با برادر مسلمانت  که  است
 

پ ڀ ڀ      ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ

 ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

براياموالشانكهكسانيومثل» ازخداوندواعتقادبرخاستهخشنوديطلبرا

 را بر  خویش  ونهان وجان  اموال، دل  با بکل  که  آنان یعنی: «كنندميانفاقخويشدل

 برای  ای را وسیله  مال  سازند و انفاق میاستوار و پایدار   و اعتقاد و عبادات  ایمان

دارند  شناسند و یقین و اعتقاد می  بر ایمان  خویش  نفس  دادن  و عادت  و تمرین  ریاضت 

  کند. یا معنای می  وافر عنایت  بس  پاداشی  در برابر آن  ایشان  به  خداوند متعال  که  این  به

  در راه  مال  وبکل  را برایمان  خویش  نفس  که  آنان است:  این ﴾پ پ ڀ﴿

  تزکیه  دوستی ومال  بخل  را از بیماری  و آن  گردانیده  قدم  پایدار و ثابت ،خدا

  انبوه  درختانی  در آن  که است  باغی جنت: «استجنتيمثلهمچون»  آنان  مثل کنند، می

ربوه:  «قرارداردايفرازربوهرب»  باغ  این «كه»پوشاند  را می  آن  روید تا بدانجا که می

قرار دارد؛   ای بر فراز پشته  که  این به  باغ  دارد. توصیف  بلندیی  اندك  که  است  ای پشته

و   نیکوتر از درختان روید، می  پشته بر آن  که  هایی و سبزی  درختان  که  است  آن  برای
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و گوارا   لطیف  هوایی  آن  نرم، به  یبادها  غالبا وزش  دیگر مکانهاست، چه  زارهای سبزه

برآنسنگينياگربارانكه»؛  است  روی  ازاین  هم بخشد، واال و دلپکیر می  و کیفیتی

  این  سبب  به دیگر،  باغهای  به  نسبت  هایش میوه «برآوردمحصولچنداندوببارد،

باران»  سنگین  باران اگر   هم  و ریزی «سبكباران»  کم دست «نباردبرآنسنگينو

آنچهوخداوندبه»ریز دارد   قطراتی  که  است  سبکی  باران . طل: است  کافی  آن  برای

او   به اگر خداوند  که  مؤمنی  داستان  است  چنین این ! آری «بيناستدهيد،ميانجام

بسیار   ای صدقه تعالی  حق  رضای  برای  او هم بریزاند، بسیار  ای و سرمایه  ثروت

و   دادن  از صدقه  یابد؛ باز هم  دست  اندك  ثروتی سبک، به  باران  اما اگر همچون دهد، می

در   اندك  صدقه  این  کند و نفع نمی  را کامال قطع  و بخشش  بکل  برنداشته  دست  انفاق

  الهی  ایرض  آوردن  دست  آن، به  بخشنده  هدف  بسیار است، چرا که نزد خدا

 باشد. می

  مسلمان  یک  چون  در صدر اسالم»گوید:  می ﴾پ پ ڀ﴿در تفسیر   حسن

اگر   کرد؛ پس می و تأملی  درنگ  خویش  را داشت، با خویشتن  دادن  قصد صدقه  وارسته

  نگه  دست بود، می بخشید و اگر غیراز این را می  آن بود، می خدا  برای  صدقه  آن

  خشنودی  طلب  را برای  اموالشان  که  آنان»اند:  گفته  آن  دیگر در معنای  برخی«.  داشت می

  و بینایی  بصیرت  دارند و این  روشن  باز و ضمیری  بصیرتی کنند، می  انفاق خدا

  هنگام  به  گرداند زیرا ایشان پایدار واستوار می  الهی  در طاعت  آنها را بر انفاق ضمیر،

  اگر برای  دارد یا نه؟ پس  را در پی  الهی  رضای  صدقه  آیا این  رند کهنگ می  صدقه  دادن

دو   به  کریمه  آیه  تعلیل«. دارند می  نگه  دست  غیرآن دهند ودر را می  آن بود، خدا

  دارد که: انسان  بر این  داللت ﴾پ پ ڀ ﴿و  ﴾ٻ پ پ  ﴿علت: 

 باشد:  داشته دو امر را مدنظر  این  خویش  باید با عمل  مؤمن

از   خویش  نفس  تزکیه - 2او.   برای  بندگی  انگیزه  به  خداوند متعال  رضای  طلب -1

 ها. و ریا و دیگر آلودگی  بخل  های شائبه
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ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ  چ چ ڇ 

ڑ ڑ    ڎ ڈ  ڈژ ژ  ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ

ک ک ک ک گ
یعنی:  است،  و نفی  انکاری  استفهام  )أیود( برای  همزه «داردازشمادوستآياكسي»

 «اززيرآنهاباشدكهخرماوانگورداشتهازدرختانباغيكه»ندارد   دوست  کسی

  که  درحالی خرما وانگور،  ذکر اختصاصی «باشدنهرهاروان»آنها   از زیر درختان یعنی:

هرگونه»فرماید:  بعدا می آوردبهبرايشايميوهو خرما و   که  است  این  برای «بار

پيريكهدرحالي»  است  درختان  و نیکوترین  انگور بهترین را   و پیری «رسيدهاو

  پیر از کار و کسب  شخص دهد زیرا قرار می  نیازمندی  شدت  شخص، او را در معرض

  که  است  آمده  ریفش  در حدیث  روی  است، از همین  دنیا ناتوان  اسباب  نمودن  و جمع

عند کبر   علی  رزقک  اوسع  اجعل اللهم»فرمودند:  می  خویش  در دعای صخدا  رسول

و رو   کهنسالیم  در هنگام  را بر من  روزیت  ترین بارخدایا! وسیع : وانقضاء عمری  سنی

  کسی زیرا «داردخردسالفرزنداني»  شخص  آن «و»«.  قرار بده  عمرم  آمدن  پایان  به

باغبرآنآتشينگردبادي»  باشد و ناگهان  داشته  ضعیف  فرزندانی  باال و هم سن  هم  که

و   شک، آه  بدون ؛«بسوزاند»یکسر  باشد، می اش هستی  تمام  او را که  و باغ «بوزد

خواهد بود   و کمرشکن  باغ، بسیار سخت  آن  دادن ازدست بر  و درد و اندوهش  افسوس

  کند و نه  غرس  را دوباره  باغش  دارد که  و توانی  توش  وسال سن  در آن  او نهزیرا 

همانند   که  است باد سختی« اعصار»دارند.   و نیرویی  توان  چنین او، خردسال  فرزندان

گویند.  گردباد می  آن  به  که ایستد، می  راست  رود و سپس باال می  آسمان سوی به  ستونی

 را پاك  همه وزد،  بر درختان  چون  که  است  باد سرد شدید و سوزانی ،«نار»مراد از

برايگونه،خداوندآياتشاين»بسوزاند   انديشهميشماروشنرا  «كنيدگرداندتا

 با خدا  رضای  را در جهت  هایتان و انفاق  امور؛ و بنابراین، صدقات  درعواقب

 بگیرید.  عبرت  مثل  کنید و از این  همراه  اخالص

کار   اما در کنارش کند، می  کار خیری  که  کسی  برای  است  تمثیلی  کریمه  آیه  این  پس

  چنین در گرداند،  و بیهوده  را هدر و باطل  آن  نماید که می  ضمیمه  آن  را به  دیگری
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را   دستش -نیازدارد   آن  به  او سخت  که -  در روز قیامت  نیک  عمل  صورتی، آن

با   که  باغی  چنان  صاحب  همچون گشاید، او نمی  عالج بی  از مشکل  ای گیرد و گره نمی

کند:  می  روایت  کریمه  آیه کثیر در تفسیر این . ابن است  روبرو شده  ای حادثه  چنان

  کسی چه  درباره ﴾...ڦ ڦ ﴿نظر شما آیه:   پرسید: به  از اصحاب  روزی عمر»

 عملی، عمر  برای  است  مثلی  کریمه آیه  گفت: این  عباس  ؟... ابن است  شده  نازل

  عمل خدا  طاعت  به  که  مرد توانگری  گفت: برای  عباس ؟ ابن عمل  پرسید: کدام

  به  پس  از آن فرستد، او می  سوی را به  قصدامتحان( شیطان  )به  تعالی  حق  سپس کند، می

گوید:  کثیر می ابن«. برند او را در خود فرو می  اعمال  همه  هانکند تاگنا می  عمل  گناهان

 «. است  کافی  کریمه  آیه  در تفسیر این  روایت  همین»
 

گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ 
 از بهترین نی:یع «كنيدايدانفاقآوردهدستبهكهايپاكيزه!ازچيزهايمؤمناناي»

  در اینجا، زکات  کنید. مراد از انفاق  انفاق  خویش  اموال  ترین و حالل  ترین و برگزیده 

واز»دیگر   و صدقات  فرض  در زکات  است  عام  آن  معنای قولی:  و به  است  فرض

زمينبرايآنچه از ، سبزیجات حبوبات، ها، از: میوه  عبارت  که «ايمبرآوردهشما

انفاق» کنید. و حاشا!  است، نیز انفاق  زیرزمین  های معادن، گنجها و دفینه  «قصد

و   صدقات  را به  وناباب  وامانده  مال یعنی: «رانكنيد»  و پست «وبدناپاك»  چیزهای

بدهند   خودتان  به  حقوقتان  عنوان  اگر به «راآنكهدرحالي»ندهید   اختصاص  خیرات

درآنكهمگرآن»  زمانی  نحو و در هیچ  هیچ  به «نيستيدآننيزگيرندهخودشما»

یا  شود، می  فروخته  ببیند که را در بازار  از شما آن  اگر یکی یعنی: «كنيدپوشيچشم

 -را   هرگز آن بدهد،  وی  به  وی یا دربرابر حق اهدا نماید،  وی  را به  پست  مال  آن  کسی

  آن  خود به  هرگاه  پس پکیرد، نمی -  پوشی و چشم  رویی کم  و از روی  لیمی جز با بی

و»پردازید؟  می  را از آن خدا  حق ندارید، چگونه  رغبت  و ناباب  چیز نامرغوب

خود   منفعت  قطعا به  مال  انفاق  پس شما،  از انفاقهای  است «نيازخداوندبيبدانيدكه
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شما   به  که  وافری  در برابر نعمتهای  و ستایش سزاوار حمدو  «استستوده»  شماست

  اوست، یکی  و عظمت  سزاوار جالل  که  وشکرگزاریی  ستایش  و از جمله  است  بخشیده

  بدانید که  است، پس  نموده  شما ارزانی  به  که  است  ای پاکیزه  از اموال  انفاقتان  هم

 پکیرد. یرا نم  و جز پاك  است  پاك خداوند

  شود، غالبا یا به می  مال  انفاق  در آنها مطالبه  که  کریم  از قرآن  آیاتی  شود که می  مالحظه

؛ و «بعد آیه» ﴾ے ۓ ۓ   ﴿  عبارت  شوند، یا به می  ختم ﴾گ گ ڳ ﴿  عبارت

  از همان  بخشی  شده  انفاق  مال  سازد که می  رهنمون  حقیقت  این  امر ما را به  خود این

  شریف  . درحدیث است  نموده  ارزانی  بندگانش  خود به  تعالی  حق  که  است  نعمتهایی

محو   را با نیکی بدی  بلکه کند، محو نمی  را با بدی  بدی همانا خداوند» است:  آمده

  به  شریف  در حدیث همچنین «.باشد...   پلیدی  تواند محوکننده نمی  کند زیرا پلیدی می

  سوسماری ص اکرم  رسول  فرمود: برای  که  است  عنها آمدههلل ا رضی  ایشهع  روایت

کردند.   نهی  آن  از خوردن  نه را خوردند و  آن  نه ص حضرت  اما آن آوردند،  هدیه

خود   از آنچه»فرمودند:  ؟ کنیم  اطعام  را با آن  آیا مساکینهلل! ا  گفتم: یا رسول

 «.نکنید  را اطعام  آنان خورید، نمی
 

ڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ
وناشايستيوبه»نکنید   انفاق خدا  تا در راه «دهدميشماراازفقربيمشيطان»

در   از انفاق  ورزیدن  آنها وبخل  در راه  اموال  نمودن  و هزینه  گناهان  به یعنی: «فحشا

در   بخل  که  از بس گویند، می « فاحش»،  بخیل  به  اعراب «دهدميفرمان»خیر   راههای

بهخداوندازجانبولي»  و ناپسند است  زشت  نزد آنان وعدهخود مغفرتشما

 «وبخششوفضل»  است در دنیا و آخرت  بندگان  گناهان  پوشاندن مغفرت: «دهدمي

  عوض  آنان  اند، به کرده  انفاق  راکه  بهتر از آنچه  که  است  آن  وی  دهد. فضل می  را وعده

بهتر و بیشتر   آنان  به  هم  و در آخرت پدید آورد  و فراخی  گشایش  دهد و در روزیشان

در  «استوخداوندواسع»نماید   اند، ارزانی کرده  انفاق  که  و برتر و زیباتر از آنچه
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  شما را در برابر آن  پس کنید، می  انفاق  که  آنچه به «داناست»و   خویش  و رحمت  فضل

 نماید. عطا می  مناسب  پاداشی

 

ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ  ەئ  وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ 

 ۈئ ېئ

جمهورعلما   قول  به حکمت: «بخشدميحكمتبخواهد،كههركسبه»  تعالی «او»

  بلکه ندارد، اختصاص  نبوت  به  حکمت بنابراین،  است  و قرآن  و دانش  از: علم  عبارت

  قولی  . به درامور است  بینی و روشن  دیگر: حکمت، فهم  قولی  باشد. به تر می عام  از آن

  قرآن  دانش  را به  آن  هم در گفتار و کردار. بعضی  است  حق  به  دیگر: حکمت، رسیدن

  ، محکم و منسوخ  ناسخ  به  معرفت ؛ یعنی حکمت»گوید:  می  عباس اند. ابن کرده  تأویل

  آمده  شریف  در حدیث«.  قرآن  وحکم  و امثال  و حرام  و مؤخر، حالل  مقدم ، و متشابه

  قرآن  هر کس : ليهإ  حىيو ال  نهأغري   كتفيه بني  ةالنيو  درجتأفقد   حفظ القرآن  من» است:

  او وحی  به  که  جاگرفته، جز این  اش دو شانه  در میان  نبوت  در حقیقت را حفظ کرد،

شدهداده اوبهفراوانخيرييقينبهشود،دادهحكمتهركسوبه»«. شود نمی

  و مضمون  شرع  خطاب  فقط کسی یعنی:«گيردپندنميكسيوجزخردمنداناست

 باشد.  سلیم  عقل  صاحب  پکیرد که می بندد و از آنها پند کار می  را به  الهی  کالم

 

 ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ  ڀڀ ڀ ٺ 

نفقه» كهايوهر نذريكرديد،انفاقرا هر قطعاگردانيديد،برخودالزمكهيا

ميآنخداوند   دهد. این می  سزایتان  آن  و بر ترك  پاداش  آن  و بر انجام «داندرا

  به  بر پایبندی  ؛ عزم در لغت« نکر. » و تهدید هر دو است  مژده  معنای  حامل ، عبارت

 پیمان تعهد و ؛ شریعت  و در اصطالح  بر خود است  آن  گردانیدن  و الزم  خاص زیچی

  اما چون است،  نگردانیده  الزم  را بر وی  آن خداوند  که  است  طاعتی  به  انسان  بستن 

وبراي»شود  می  و الزم  واجب  بر وی گرداند بنابراین، می  را برخود الزم  آن  خود انسان
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  گناه  خود را به نکر، وفا به  و عدم  انفاق  امر به  با مخالفت  که  کسانی یعنی: «انستمكار

 «.نيستياوريهيچ»آالیند  می

نکر   که معصیتی  ارتکاب  بودن  و حرام  نکر طاعت  وفا به  علما بر وجوب  که  باید دانست

است:   نکر بر دوگونه» شریف:  یثحد  این  دلیل  به نظر دارند،  گرفته، اتفاق  تعلق  آن  به

 - 2وفا کرد.   آن باشد و قطعا باید به نکر شده  عزوجل  خدای  در طاعت  که  آنچه - 1

و در   است  شیطان  برای نکر  این  که باشد، نکر شده  عزوجل  خدای  در نافرمانی  که  آنچه

در   جمهور فقها؛ انسان  قول  هب اما«. باشد می  قسم  کفاره ؛ آن  و کفاره  نیست  وفایی  آن

  نکر به  مخیر است، همچون  آن  وفا به  و در عدم  کار مباح  نکر در یک  به  وفاکردن

مگر در   نیست  نکری» شریف:  حدیث این  دلیل  آن، به  و امثال  پوشیدن  خوردن، لباس

 «.باشد مدنظر  با آن  خداوند متعال  رضای  که  آنچه
 

ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

ڄ ڄڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
 به  ایراد و اشکالی  و هیچ «استكارخوبياينراآشكاركنيد،خويشاگرصدقات»

 را از  آن  پنهانی یعنی: «بدهيدمستمندانداريدوبهراپنهانواگرآن»ندارد   همراه 

استبراياين»فقرا بدهید   و به  کرده  بیرون  خویش  مال بهتر  بودن بهتر «شما

  نه تا از ریا دورباشد،  است  نافله  صدقه  صدقات، در خصوص  در پرداخت  کاری پنهان 

اکثر   حتی  بلکه نیست،  فضیلتی  هیچ  فرض  زکات  کردن زیرا در پنهان  فرض  در زکات

اقتدا کنند   دهنده  زکات  به  هم  تا دیگران  بهتر است  آن  آشکارساختن  علما بر آنند که

 «زدايدراميازگناهانتانبخشي»  آشکارتان  و صدقه  پنهان  با صدقه  خداوند متعال «و»

آنچه»کند  رانابود نمی  گناهان  را زیرا صدقه، همه  گناهانتان  همه  نه از خداوند و

و   ، از ریاکاری سدهد، پ جزا می  اعمالتان بنابراین، شما را در برابر «استآگاهكنيد،مي

 حکر کنید. غیر خدا  برای  انفاق

  رسول  که  است  آمده  هریره از ابی  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

  نشأ يف  عادل، وشاب  مامإال ظله: إ  ظل ال  يوم  ظله  اهلل يف  يظلهم  سيعه»فرمودند:  صخدا
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ذا إباملسجد  معلق   قليه  وتفرقا عليه، ورجل  عا عليهاهلل اجتم  حتابا يف  اهلل، ورجالن ة عياد

  ذات  أةامر دعته   عيناه، ورجل  ففاضت اهلل خاليا   ذكر  ليه، ورجلإ  يرجع  حتى  منه  خرج

ال  حتىخفاها أف قةبصد  تصدق  ورجل  العاملني  اهلل رب  خافأ  ينإفقال:   ومجال  منصب

  عرش  را در سایه  ایشان  عزوجل  خدای  اند که کس  هفت : يمينه  ما تنفق  شامله  تعلم

زمامدار عادل،  اونیست:  جز سایه  ای سایه  هیچ  که  در روزی دهد، می  جای  خویش

  دوستی  باهم خاطر خدا  به  که  رشد یافته، دو کسی خدا  در عبادت  که  جوانی

  دل  که  مردی گردند، یگر جدا مید یک او از  شوند و در راه می  جمع  او باهم  برای  نموده

  سوی مجددا به  که  آید تا آن می  بیرون  از آن که  گاه ؛ از همان مسجد است  به  آویخته  وی

  پر از اشک  کند و چشمانش را یاد می خدا  خویش در خلوت  که  کسی برگردد،  آن

اما او  خواند، می  خویش  سوی او را به  و جمال  جاه  صاحب  زنی  که  مردی شود، می

  را انفاق  ای صدقه  که  و مردی  ترسم می  ازخداوند پروردگار عالمیان  گوید: من می

  چه  راستش  دست  داند که نمی  چپش  دست  دارد که می  پنهان  ای گونه  رابه  کند و آن می

ء  یالسر تطف  صدقه»است:   آمده  دیگری  شریف  در حدیث«.  است  کرده چیز انفاق

 «.نشاند را فرو می  پروردگار عزوجل  پنهانی، خشم  صدقه : عزوجل  الرب  غضب

 ابوبکر و عمر  در شأن  کریمه  آیه  گوید: این می  نزول  سبب  در بیان  حاتم  ابی ابن

را   آورد و آن صخدا  را نزد رسول  مالش  نصف شد زیرا عمر  عنهما نازلهلل ا رضی

 برای  سرت  پشت !عمر  ای»او فرمودند:   به صخدا  سولکرد و ر  ایشان  تقدیم

  مال  تمام را. اما ابوبکر  مالم  نصف عمر گفت:« ؟ ای گکاشته  باقی  چه  ات خانواده 

بسیار   سعی  آن  داشتن  در نهان  کرد که ص حضرت  آن  تقدیم  ای گونه  را به  خویش

  به صخدا  دارد، رسول  نیز پنهان  دشاز خو  را حتی  آن  خواست می  که  داشت، طوری

  خدا و وعده  وعده گفت:«ابوبکر؟  ای  ای گکاشته  باقی  چه  ات خانواده  برای»او فرمودند: 

باد   فدایت  وگفت: پدر و مادرم  گریست ماجرا را شنید،  این  چون را. عمر  پیامبرش

  مسابقه  در کار خیری  و تو باهم  من  گاه  هیچ  که  عزوجل  خدای  ابوبکر! سوگند به  ای

 . گرفتی  سبقت  بر من  تو در آن  که  ندادیم، مگر این
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چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ  ڈڈ ژ 

 ژ ڑ  ڑ ک کک  ک گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ  ڱ

خداهركهبلكه»! صپیامبر  ای «تونيستبرعهده»کفار   هدایت یعنی: «آنانهدايت»

هدايت بخواهد و   درآوری  اسالم  را به  تا آنان  تو نیست  برعهده یعنی: «كنديمرا

  کند. این می  را بخواهد هدایت  هرکه خدا  گردانی، بلکه  شرع  اوامر و نواهی  پکیرای

  به  است، مختص خیر و سعادت  راه  به  بخشیدن  توفیق  همانا هدایت  که  از هدایت  نوع

خیر   سوی  به  تو فقط تبلیغ، ارشاد وراهنمایی  کلیفت  پس باشد، می  عزوجل  خدای

 . و بس  است

  رسول بود  نشده  نازل  آیه  تا این»گوید:  می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

  آن، ایشان اما بعد از نزول نکنید،  صدقه  اسالم  جز بر اهل  دادند که دستور می صخدا

  این  جهت  ازاین«. دادند  اجازه -باشد   که  از هردینی -را   ئلیهرفرد سا  به  دادن  صدقه

 «.نپرسید  دهید و از ایمانش  نانش» شد که:  عرفا رایج  در میان  مقوله

را از  و خدا «سودخودشماستبه»  یا کم بسیار باشد، «كنيدانفاقكهوهرمالي»

كنيدمگرانفاقكهوسزاوارنيست»  است نیاز بی  او از عالمیان  نیست، چه  سودی  آن

  برای  که  است  معتبر و مقبول، فقط همان  انفاق یعنی: «خداخشنوديطلببراي

كهوهرآنچه»باشد   الهی  رضای شمابهطوركاملبهآنپاداشكرديد،انفاقرا

نخواهدرفتخواهدشدوستميداده   ، برای دهنده  صدقه  هک  گاه آن  پس «برشما

  مسئول رسد و دیگر او او می  برابر به چند  وی  پاداش کند، می  انفاق خدا  خشنودی

  بدی  شخص  دست  رسیده، یا به  خوبی  شخص  دست  به  وی  صدقه  که  امر نیست  این

 . است  ثواب  صاحب -خود   بنا برنیت -  هرحال  زیرا او به
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ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ  

ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓۓ ڭ  ہ

 ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

كه» بدهید  تهیدستانی  آن  خود را برای  صدقات یعنی: «استفقراييبرايصدقات»

وقف را راهخود كردهدر نمي»  با جهاد و مبارزه «اندخدا سفرتواننددرزمينو

 مخارج  منظور تأمین  به دیگر،  مشاغلاز   آن  و امثال  یا زراعت  تجارت  برای «كنند

 یا اند، کرده  وقف  آن  جهاد مشغولند و خود را برای  به  وقت  تمام  زندگی، چراکه 

  که 1 صفه  اصحاب  باشند. همچون  وی  خدا و رسول  فرمان  اند تا در تحت کرده  هجرت

  و تالوت  عبادت به کردند و می  زندگی  و روز در مسجد النبی  شب  جمعی طور دسته به

در   که  شدند و چنان می جهاد  ها داوطلب و سریه  غزوات  در تمام  مشتاقانه  بوده  مشغول

 شد.  نازل  ایشان  در شأن  کریمه  آیه  است، این  آمده  نزول  سبب  بیان

  پس ضرورتی،  مگر برای  است  حرام  در اسالم  اند: تکدی گفته  احکام  علما در بیان

  حدیث این  دلیل  نیست، به  حالل دارد،  و کار توانایی  کسب  به  که  کسی  برای  کدیت

  و کسی ثروتمند  شخص  برای  صدقه : سوي  ةمر  وال لذي  لغن   قةالصد  حتل ال» شریف:

 «. روا نیست  االعضاء است  دارد و سلیم  توانایی  که

 است:   حالل  کس  سه  برای  گدایی  علما برآنند که

 باشد.  گیر شده زمین  که  فقیر و محتاجی -1

خود   انسان  که  است  وامی  باشد. و آن  قرار داشته  اش بر عهده  سنگین  وامی  که  کسی -2

  مال  چون باشد،  گرفته  عوضی  آن  در قبال  که  آن بی  متعهد گشته  آن  پرداخت  به

 . ای مظلمه  دفع  برای  و انفاق  البین ذات  اصالح  برای  ضمانت، یا انفاق

  دیه  اگر آن  که  است  گرفته  را بر عهده  فرد صالح، یا دوستی  دیه  پرداخت  که  کسی -0

 گردد. دردمند می  وی  شدن شود و او از کشته می  فرد کشته  آن را ندهد،

                                                 
. و اصحاب صفه از مهاجران قریش بودند که نه در مدینه صفه: سایبه بانی بود پیوسته به مسجد النبی  1

 ن بود.مسکنی داشتند و نه قوم و قبیله ای و در صفه مسجد النبی به سر می بردند و تعدادشان چهارصد ت
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  لکی اال  التحل  المساله: » است  یادشده  معنای  هر سه  جامع  شریف  حدیث  و این

 بر تکدی، با  و پافشاری  الحاح  پس ،« موجع  دم  مفظع، اولکی  غرم  فقرمدقع، او لکی

 که  کسی» است:  آمده  شریف  در حدیث  . همچنین روا نیست  از آن  نیازی وجود بی

اخگر   که  نیست  جز این دار گردد، طلبد تا سرمایه می  از آنان  تکدی  را به  مردم  اموال 

  قناعت  کم  به  که  او مختار است  پس است،  نموده  درخواست  خویش  را برای  شآت

 «.کند  پیشه  طلبی  افزون  یا همچنان ورزد،

باشد،آنانناآگاههركسدارند،كهازمناعتي» خدا  مجاهد در راه  فقرای  آن «و»

فقر و  و هرگز اظهار  بازداشته  کردن خود را از سؤال  زیرا ایشان «انگاردراتوانگرمي

پندارد،  می را توانگر  از حالشان، ایشان  اطالع بی  شخص  که طوری  به کنند، نمی  مسکنت

بهآنان» شناسد: می  هایشان را از نشانه  ایشان بابصیرت،  اما شخص سيمايشانرا

فقر و   ویایگ که  دیگری  های و نشانه  بدنهایشان  حالی و بی  با ضعف «شناسيمي

  و بصیرت خرد  نافک صاحبان  و بینش  مؤمن  فراست  به  این  آنهاست، که  نیازمندی

از  :بنوراهلل ينظر  نهفإ  املؤمن  سةاتقوا فرا»است:   آمده  شریف  دارد. در حدیث  بستگی

مردم»«. نگرد نور خدا می  پروا کنید زیرا او به  مؤمن  فراست چيزيبهاز اصرار

اصرار و  به  نیستند که  یا متکدیان  نیازمندان مانند دیگر  آنان یعنی: «خواهندينم

با   نه خواهند، نمی  چیزی  قطعا از مردم  بلکه شوند،  خیرات  خواهان  ، از مردم پافشاری

،  معنی  دارند. این  که  طبعی و مناعت  وارستگی  جهت  آن، به  بدون  و نه  اصرار و الحاح

  از مردم  آنان  که  است  مراد این دیگر:  قولی  . اما به است  جمهور مفسران  رأیبنا بر 

انفاقكهوهرمالي».  واصرار و سماجت  با پافشاری  نه  ولی کنند، می  کمک  درخواست

در   زودی  ماند و به نمی  پنهان  بر وی  آن از  چیزی  پس «استآگاهآنخداوندبهكنيد،

 شما خواهدداد.  را به  پاداش  بهترین  آن برابر

 
 

 



228 

ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې  

 ى ى ائ ائ ەئ ەئ

درشباموالشانكهكساني» انفاقوروزونهانرا  دلیل  به «كنندميوآشكارا

  شب در  کار نه  از این  دارند تا بدانجا که  مال  بر انفاق  که  شدیدی  زیاد و اشتیاق  رغبت 

یابند، آشکارا   آگاهی  بر نیاز نیازمندان  که  مجرد این  در روز و به  دارند و نه برمی  ستد

بربيمينهواست»محفوظ  «نزدپروردگارشانپاداششان»کنند  می  و پنهان، بخشش

  ایمنند و به  روز قیامت  و هراسهای  از هول یعنی: «شوندمياندوهگينونهآنهاست

امر نیستند   این  نگران یا شوند، نمی  اندوهگین اند، داده  از دست  که  ای دنیوی  هایلکت  آن

  بزرگ  رستگاری  به  اینان خواهد شد زیرا  چه  بعد از فوتشان  فرزندانشان  سرنوشت  که

  حقیقت  این  آشکار؛ به  برصدقه  پنهانی  بر روز و صدقه  شب  ساختن  اند. مقدم رسیده

 دارد.  آشکار برتری  بر صدقه  پنهانی  صدقه  ارد کهد  اشاره

  درباره  کریمه  آیه  این است:  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن

یزید   اسماء بنت  روایت  به  ذیل  شریف  شد. حدیث  جهادگر نازل  اسبان  علوفه  تأمین

  کسی»فرمودند:  صخدا  کند؛ رسول می  داللت  روایت  این  عنها نیز بر صحتهلل ا رضی

کند،  می  خرج  بر آن  ثواب  منظور دریافت  دهد و به می  خدا پرورش  را در راه  اسبی  که

روز   اسب، همه  آن  و ادرار و سرگین  و تشنگی  ، سیرابی و گرسنگی  سیری  بداند که

 «.شود می  گکاشته  وی  حسنات  در میزان  قیامت
 

ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ   ٱ ٻ

ٿ  ٿ   ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 ڃ  ڃڃ چ چ  چ چ ڇڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ

کرد،   بیان را  و صدقات  زکات  کننده  پرداخت  وارسته  مؤمنان  حال  خداوند متعال  چون

رباكهسانيك» خوارند: رباخوار و حرام  پردازد که می  کسانی  حال  بیان  به  اکنون

  است  مالی  افزودن ؛ شریعت  و در اصطالح  است  ؛ افزودن ربا: در لغت «خورندمي
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  معامله  مقدار یا مدت در  . یا افزودن با مال  مال  در مبادله  عوضی  بدون  مخصوص

 . است  دادوستد یا وام

  رسید، طلبکار به می سر  وام  پرداخت  زمان  چون  بود که  این  عملکرد غالب  در جاهلیت

را   وامدار وام اگر  ! پس افزایی می  و یا بر مبلغ  پردازی را می  یا وامت گفت: وامدار می

  افزود ودر مقابل، طلبکار به می  مقداری بود،  وی  بر ذمه  که  مالی  پرداخت، بر اصل نمی

  علمای  اتفاق  شود و به یم نامیده«  نسیه  ربای»این،   که داد. می  دیگر مهلت  او تا مدتی

است، اما   خود رباخواران متوجه  کریمه  آیه  . و هرچند هشدار این است  حرام  اسالم

  رباخوار ملحق  دخیلند، به  نوعی  به  قضیه  در این  را نیز که  دیگران زیر،  شریف  حدیث

و   ده، نویسندهکند خورنده، خورانن خدا لعنت»فرمودند:  صاکرم  است، رسول  گردانیده

 «.برابرند باهم  همه  آنان»و فرمودند: «. ربا را  گواهان

  میدان  سوی به  از قبرهایشان  در روز قیامت یعنی: «خيزندبرنمي»  رباخواران  ! این آری

 «استكردهسرشبراثرتماس،آشفتهشيطانكهكسيمگرمانندبرخاستن»محشر 

.  است  کرده و او را مجنون  شده  بر او چیره  شیطان  ند کهخیز برمی  مانند کسی یعنی:

  عنوان به -شود  می برانگیخته  مجنون  همچون  گویند: رباخوار در روز قیامت می  مفسران

و آز و   زیرا حرص -محشر   نزد اهل  وی  انگیز کردن و نفرت  وی  برای  مجازاتی

و   و مدهوش  برکنده  ازجای  چنان در دنیا آن او را دنیا،  مال  کردن جمع  او به  شیفتگی

  بود. خبط: برخاستن  گردیده  دیوانگان  خود شبیه  در حرکت  بود که  بیخود گردانیده

دچار   که  شخصی  همانند برخاستن است،  از تعادل  برخورداری  و بدون  طور ناموزون به

افتد.  می  خورد و بر زمین میخواهد برخیزد، تلوتلو  باشد و تا می شده  صرع  بیماری

گفتند:آنانكهاستسبببدان»  بدرباخواران  و فرجام  حال «اين».  است  جنون مس:

چیز   و ربا را یک  وفروش خرید  یعنی: آنان «دادوستدمانندرباستكهنيستجزاين

در ربا نیز سود  برد، ود میدر دادوستد س  که  طوری همان  انسان  که  دلیل  این  به پنداشتند،

 برد. می

حال»کند:  رد می  گونه را این  فاسدشان  قیاس  این خداوند خداوندكهآنو

حالل را حرامدادوستد را ربا استگردانيدهو   است  آنها این  میان  فرق یعنی:«
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  وستد همراه داد  را که  آن  از انواع  و نوعی  دادوستد )بیع( را حالل خداوند که

  و آن  نیازی  روی  مگر به گیرد، نمی  زیرا دادوستد )بیع( انجام  گردانیده  بارباست، حرام

ربا صرفا  اما نیست،  در آن  آشکاری  زیان  که  عادالنه  است  ای و مبادله  معاوضه

  آن  قبالدر   عوضی  هیچ  که  است  گرفتار و درمانده  انسان  سوء از نیازمندی  برداری بهره

را   بیع خداوند تعبیرکه:  با این  مانند رباست  بیع  که  پندار آنان  وجود ندارد. رد این

  سخنی  آنها و بیان  وبگومگوی  جدال  قطع  ؛ برای است  گردانیده  و ربا را حرام  حالل

  با وجوهو ر  بیع  میان  خواهی می  ! تو تا آنجا که . بلی است  رابطه  در این  کن فیصله

اگر   ؟ پس یا نه  هستی  آیا مؤمن  که است  این  سخن  وجو کن، ولی را جست  مشابهت

  را در تمام  عزوجل  خدای  بگومگویی و  جدال  هیچ بی  که  است  آن  مؤمن  مؤمنی، شأن

  بدون باشد،  درمیان  هم  و حجت  دلیل  پای کند و اال اگر می  اطاعت  اش اوامر و نواهی

  نیست، پس  پوشیده  و آگاهی  فرد عاقل  بر هیچ  وتجارت  بیع  مفاسد ربا و محاسن شک،

 مانند رباست؟  بیع  گویند که می  چگونه

  ربا به  قیاس  معنی  مانند رباست( به  )بیع  که  مشرکان  سخن  این»گوید:  کثیر می اما ابن

را در   آن خداوند  که  بیعی  صلا  مشروعیت  به  زیرا مشرکان  نیست  آنان  از سوی  بیع

بود؛ باید  می  قیاس از باب  آنان  سخن  نداشتند و اگر این  گردانیده، اعتراف  مشروع  قرآن

  مثل  گفتند: انما البیع  که است، درحالی  همانا ربا مانند بیع : البیع  گفتند: انما الربا مثل می

هركسپس»«. ؟ شده  گردانیده  حرام و این  مباح  چرا آن  مانند ربااست، پس  بیع الربا:

  بنابرآن «و»  است  جمله  از ربا از آن  نهی  که «بدورسيدپروردگارشازجانباندرزي

  کرد و دربرابر آن  را اجرا و اطاعت  واندرز وی امر خدا «بازايستادازرباخواري»

آنآنچه»  پس و فرمانبردار شد،  رام از   او در رباخواریهای یعنی: «اوستگذشته،

  او در گکشته  که  زیرا سودی  نیست  موردمؤاخکه خویش،  جاهلیت  دوران  گکشته

در  «شودخداواگذارميبهوكارش»  است  ربا بوده  تحریم  حکم  از نزول  خورده، قبل

سودخواريبهوهركه»  از گردنش  گکشته  بار تبعات  کردن و ساقط  گناهش  بخشیدن

  خریدوفروش  که  بازگشت  سخن  این  سوی به  یا: هرکه سود.  معامله  یعنی: به «بازگشت

در   ماندن  مراد از خلود و جاودانه «درآنندآتشندوجاودانهاهلآنان»؛  مانند رباست
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  وزخدر د  بودن ماندگار –شوند  می  جنایت  این  مرتکب  که  مؤمنانی  در باره -  آتش

 . همیشه  برای  است، نه  درازی و دور  مدت به

  که چنان است،  ابواب  ترین از مشکل  از دانشمندان  ربا بر بسیاری  باب»گوید:  کثیر می ابن

  بود و رسول  نزول  از نظر زمان  کریم  قرآن  آیات  ربا از آخرین  فرمود: آیه عمر

  را که  هرآنچه  نفرمودند، پس  بیان  ور شافیط ما به  را برای  کردند و آن  رحلت صخدا

در «.  نیست  ناك شبهه آرید که  روی  چیزهایی  سوی فرو گزارید و به  است  ناك شبهه

ربا »فرمودند:   که  است آمده صخدا  از رسول  هریره ابی  روایت  به  شریف  حدیث

با   که  است  مردی  آن  ازاتمج از نظر مجازات، همانند  آن  و آسانترین  است  هفتاد بخش

  روایت صخدا  از رسول  دیگری شریف  او در حدیث هم«. بستر شود مادر خود هم

؟  كلهم  له: الناس  الربا. قال: قيل  فيه  يأكلون  زمان  الناس  عىل  يأيت»فرمودند:   که  نموده

 «.خورند ربا می  در آن  ید کهآ می  زمانی بر مردم : غياره  من  ناله  منهم  يأكله  مل  من  :قال

روزگار ربا   در آن  مردم  آیا همگی  شد که سؤال ص حضرت  گوید: از آن می  راوی

 «.رسد بدو می  از آن  غباری ربا نخورد،  که  ازآنان  هر کس»خورند؟ فرمودند:  می
 

 ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ   ڑ ڑ     ک      ک    ک  

بسیار   هرچندکه برد، می  را در دنیا از بین  آن  رکت نییع «سازدخداوندربارانابودمي»

سازد.  می نابود  را پاك  و مالش  برده  بیرون  صاحبش  را از دست  باشد. یا کال آن  هم

ربا  : قل  إىلتصري   عاقيته  نفإكثر،   نإالربا و  نإ»است:   آمده  شریف  در حدیث  که چنان

 «.گراید می  و کاستی  کمی  به  آن  سرانجام  لیکن هرچند بسیار باشد،

  داده  آن  و صدقات  زکات  که  در مالی یعنی: «افزايدميبرصدقات»  خداوند متعال «و»

 صدقه  گرداند و برپاداش می  را مضاعف  آن  نهاده  برکت  آن  افزاید، و در ثواب می  شده

از خرما را   ای پیمانه هر کس» :است  آمده  شریف  در حدیث  که  چنان افزاید، می  دهنده 

  صدقه -پکیرد  را نمی  جزپاکیزه زیرا خداوند -باشد  آورده  دست به  از کار پاکیزه  که

را   آن  سپس  خود پکیرفته  راست  بالکیف  را با دست  آن خداوند  گمان بی  پس دهد،

  خود را پرورش  سبا  از شما کره  یکی  که طوری  همان دهد، می  پرورش  صاحبش  برای



272 

راگناهكاريناسپاسوخداوندهيچ»«. شود می بزرگ  کوه  چون  دهد تا بدانجا که می

کار در گفتار و کردار را  و گنه  در دل  ناسپاس  تعالی  حق یعنی: «داردنميدوست

از   و پاکیزگان  کاران توبه  مخصوص  عزوجل خدای  دارد زیرا دوستی نمی  دوست

ربا   که  است  بر کسانی  و محکم  سخت  هشداری  کریمه  آیه  . در این هاست آلودگی

  )کفار( به  با کلمه خداوند  و ربا نیست، که  بیع  میان  گویند: فرقی خورند و می می

  از افعال  سودخواری  که  است  داشته  اعالم  و در واقع  نموده آنها حکم  و ناسپاسی  کفران

 . اسالم  اهل  اعمال از  نه  کفر است  اهل
 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   

 ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ

كارهايآوردهايمانكهكسانيراستيبه» داشتهكردهشايستهو برپا نماز وو

آنانونهبرآنهاستبيميونهاستنزدپروردگارشانپاداششاناند،دادهزكات

 –گردانید   مخصوص  یادآوری  را به  نماز و زکات  خداوند متعال «شوندمياندوهگين

  خاطر اهتمام  به -شود  نیز می  نماز و زکات  شایسته( شامل  تعبیر )کارهای  که  آن با

 عبادات  دو رکن  بزرگترین دو عمل،  زیرا این  بزرگ  دو عبادت  این  شأن  به  وعنایت

 هستند.  اسالم  عملی 

  دوگروه  این  میان  تا فرق  کفار و مؤمنان  میان  است  ای و مقارنه  مقایسه  ریمهک  آیه  این

 آشکار شود.

 

 ۓ ڭ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ 

را از   وآنان  داده  فرمان  تقوی  رعایت  را به  خویش  مؤمن  بندگان  خداوند متعال  گاه آن

ايد،آوردهايمانكهكسانياي»کند:  می  شود نهی می  از رضایش  دوری  سبب  که  آنچه

بازمانده و بترسيد خداوند رااز كنيد»  مانده  باقی  در نزد دیگران  که «ربا و  «رها

  امتثال  اوامر الهی از  که  است  آن  شما مستلزم  ایمان  پس «اگرواقعامؤمنيد»واگکارید 

 کنید.  اجتناب  و از نواهیش  نموده
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و   نموده  ابطال اند، نکرده  آنها را قبض  هنوز رباخواران  را که  ربایی  اموال  هکریم  آیه  این

 . است  نموده  آنها را حرام  گرفتن
 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې  ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ

 ې ې

پرهیزننمودید   و از آن  رها نکرده  مانده  را از ربا باقی  و آنچه «نكرديدواگرچنين»

خدا و  ، صورت  در آن یعنی: «خداورسولشازجانبجنگيدبهباخبرباشيپس»

  به  که  است  بنابراین، بر زمامدار مسلمین دهند. می  جنگ  شما اعالم  به  رسولش

هر »گوید:  می  عباس بردارند. ابن  از ربا دست  که  دهد تا آن  جنگ  اعالم  رباخواران

تا او را   است  الزم  مسلمین  بر امام نکشد،  دست  آن پایدار باشد و از  رباخواری  به  کس

را   صورت، گردنش  درغیراین بهتر،  چه کشید،  کرد و دست  اگر توبه فرا خواند،  توبه  به

 «كرديدواگرتوبه»  است  کبیره  از گناهان  آن  به  ربا و عمل  ، خوردن بنابراین«. بزند

ستمنه»گیرید  را می  آن  که «شماستازآنمالهايتاناصلپس»از ربا  یعنی: شما

برشماستمونه»  المال رأس  سود مازاد براصل  خود با گرفتن  بر بدهکاران «كنيدمي

  . در حدیث مال  اصل  دادن  و کم  فرداکردن آنان، با تأخیر و امروز و  از سوی «شودمي

باشید! هر   آگاه»فرمودند:   الوداع حجه  درخطبه صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف

اموالتان،   اصل  شماست  و برای  است  شده  شما برداشته از ذمه بود،  در جاهلیت  که  ربایی

 «.رود می  بر شماستم  کنید و نه می  ستم  نه

  دوآیه  این گفت:  که  است  کرده  روایت  از عکرمه  نزول  سبب  در بیان  جریر طبری ابن

با   جنگ  گفتند: ما را تاب  آن  بعد از نزول  شد و ثقیفیان  نازل  ثقیف  قبیله  درباره  هکریم

و از   گرفته  بدهکاران را از  اموالشان  کردند و فقط اصل  توبه  . پس نیست  خدا و رسولش

 پوشیدند.  چشم  سود آن
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 ې ى  ى ائ  ائ ەئ   ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  ۈئ ۈئ     ېئ ېئ 

پس» را بپردازد  خویش  وام  تا بدان  را نیافت  و مالی «بودگدستواگربدهكارتن»

  عام  کریمه  آیه  . مفاد این وی  و توانگری «گشايش»  هنگام «دهيدتامهلتاستالزم

 «بهتراستبرايتانآنواگربدانيد؛بخشيدن»بدهکارند   که  کسانی  تمام  درباره  است

کامال  ندارند،  پرداخت قدرت  راستی  به  که  را از آنان  وام  که  است شما بهتر  برای یعنی:

است:   آمده  شریف  آنها اکتفا نکنید. درحدیث  به  مهلت  دادن  ساقط نمایید و صرفا به

  در روزی -دهد   جای  خویش عرش  او را در سایه خداوند  دارد که  دوست  هر کس»

را بر او   یا اصال وام بگیرد،  آسان  تنگدست باید بر  پس -  او نیست  جز سایه  ای سایه  که

 «.ببخشد

 را برای  اموالی  عمیر که عمروبن بنی گوید: می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  کلبی

  سودی را بدهید و ما از شما  اموالمان  گفتند: اصل  آنان  به بودند،  سود داده  به  مغیره بنی 

  و چیزی  هستیم  تنگدست  اکنون گفتند: ما هم  آنان  در پاسخ  مغیره بنی  یخواهیم، ول نمی

عمرو  آید. اما بنی دست  ها به دهید تا میوه  ما مهلت  به  نداریم، پس  پرداختن  برای

 نمود.  را نازل  کریمه آیه  این  خداوند متعال  بود که  را نپکیرفتند. این  تقاضایشان

 

 حئ      مئ ىئ يئ جب حب  خب مب   ېئ ىئ ىئ ىئ ی   یی ی جئ

روزي» از كهو آنبترسيد بازگرداندهسويبهدر روز   و آن «شويدميخداوند

شودميدادهتمامياست،بهكردهكههركاريجزايهركسيبهسپس»  است مردن

 صخدا  لبر رسو  که  قرآن  آیه  آخرین»گوید:  می  عباس ابن «رودنميستموبرآنان

 و  آن  نزول  بود و در میان  ﴾...ېئ ىئ ىئ ىئ ی   ی﴿ آیه:  همین شد،  نازل

  دیگری  روایات  باره  در این«. بود  روز فاصله  ویک فقط سی صخدا  رسول  رحلت

خدا   از رسول  . همچنین است  نیز آمده  ساعت  یا سه  شب  شب، سه  شب، هفت  نه  چون

  تاجری  پیشین  در امتهای»فرمودند:   شریف  حدیث  این در  که  است  شده  روایت ص

از  گفت: می  خدمتکارانش  به دید، را می  تنگدستی  داد و چون می  قرض  مردم  به  بود که

فرشتگان(   )به  عزوجل  خدای از ما درگکرد. پس  عزوجل  شاید خدای او درگکرید،
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  سزاوارتریم، پس  نمودن  گکشت  به ت،گکش درمی  از مردم که  شخصی  فرمود: ما از این

 «.در گکرید  از وی

 است:موضوعپنج(متضمن582-572)مباركهدرآياتشدهبياناحكامخالصه

 دادوستد.  جواز انواع -1

 . رباخواران  سخت  ربا و محکومیت  تحریم -2

 . بدهکار تنگدست  به  دادن  مهلت -0

 . شایسته  و عمل  ایمان  پاداش -2

 . تقوی  و امر به -5

 است:ربابردونوع

  آن  صورت است، یا در دادوستد.  یا در وام  نسیه  . ربای افزوده  ربای - 2.  نسیه  ربای -1

  این  شود؛ به  داده وام  به  محدودی  مدت  برای  از مال  مقدار معینی  که  است  این  در وام

  ربایی  نوع  همان شود و این  افزوده  مبلغ  اصل بر تمدید مدت،  در صورت  شرط که

نیز در   اکنون  هم  ربوی  از معامله  نوع  این بود.  متعارف  جاهلیت  در زمان  که  است

  یک  ودادوستدها: فروختن  در معامالت  نسیه  ربای  . مثال است  رایج  بانکی  های سیستم

  فروشنده  به  مثال بعد از دو ماه  که  شرط است  این  به  کیلو و نیم  یک  به  کیلو از گندم

 . است  حرام  اتفاق  ربا به  نوع  گفتیم، این  که شود و چنان  پرداخت

  یکی  افزودن با شرط  معینی  که: مال  است  این  در دادوستدها و معامالت  افزوده  اما ربای

دو   کیلو خرما به یک  فروش  نچو شود،  نقدا فروخته  بر دیگری، در حال  از دو عوض

صد   مثال کسی که: است  این  در وام  افزوده  . ربای است  ربا نیز حرام  نوع  این  کیلو. که

بازستاند.   از وی  درهم  دویست  آینده  سال  شرط که  این  به دهد، می  دیگری  به  وام  درهم

مقید   نسیه  قید ربای  به  کریمه آیات  که  این  به  با توجه  . پس است  نیز حرام  این  که

  اعم -  ربوی  معامالت  تمام  لکا برحرمت اند، ذکر گردیده  طور مطلق  و به  نشده  گردانیده

  که  چنان کنند، می  داللت -  فعلی  مرسوم  ربای  و انواع  در جاهلیت  رایج  نسیه  از ربای

وام،   کمتر از اصل  دار بر مقداری مدت  در واموبدهکار   دهنده وام  میان  مصالحه  برتحریم

  است  این  باشد. مثالش می جاهلیت  ربای  معنی  به  هم  این چرا که کنند، می  نیز داللت
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  مبلغ  با بدهکار به  طلبکار است، پس  معین  هزار دینار تا مدتی مبلغ  از دیگری  کسی  که

  وام  به  وام  فروش ربا،  از انواع  که  است  گفتنیکند.  می  طورنقد مصالحه  پانصد دینار به

 . است  نیز حرام  این  که باشد، می

ربا   حرمت -  چهارگانه  مکاهب  ائمه  جمله  از آن -از نظر جمهور فقها   که  باید دانست

باشد،  محدود و منحصرنمی  ذکر شده  ذیل  شریف  در حدیث  که  معینی  نوع  شش  به

  حدیث  یابد. آن می تسری موجود باشد،  ربا در آن  علت  که  هرچیزی  به  آن  حرمت  بلکه

در برابر گندم، جو در   در برابر نقره،گندم  طال در برابر طالست، نقره» است:  این  شریف

دیگر،  در برابر مثل، برابر با یک  مثل در برابر نمک،  نمک خرما در برابر خرما، برابر جو،

  به خواهید،  که  کنید هرگونه  معامله شد، مختلف  اجناس  این  اما چون دست،  به  دست

 گردد.  و قبض  معاوضه  و بها بالفاصله  یعنی: جنس«. دادوستد باشد  که  شرط این

  باشد، ولی می  نیز واجب  آن  است، لکا فسخ  عقد ربا باطل  از نظر جمهور فقها، چون

  بیع  اصل اما گردد، از نظر آنان، ربا ساقط می  پس ،دانند عقد ربا را فاسد می  احناف

  ورشکستگی  مدعی  که  و شافعی، بدهکاری  ابوحنیفه، مالک  . بنا بر مکهب است  صحیح

1گردد  وثابت  مدلل  وی  بودن  شود تا ورشکست  است، باید زندانی  مالی
. 

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ 

ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٺٺ ٺ ٿ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ  ڃ ڃ    ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎڈ ڈ ژ  ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ  گ 
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در مورد علت تحریم ربا و زیانهای فردی و اجتماعی آن؛ نگاه کنید به تفسیر المنیر، ترجمه فارسی  1

(0/102.) 
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ى ى ائائ ەئ  ەئ وئ     وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ  ىئىئ 

 ىئ یی ی ی جئ حئ مئ

حرف،  (542و )  ( کلمه142است، با )  معروف«  تداین«  آیه  به  که  کریمه  آیه  این

 باشد. می  کریم  قرآن  آیه  بلندترین

ميعاديمؤمناناي» تا اگر يك! با بهمقرر در «  عین. »«كرديدمعاملهدينديگر

 باشد. از  ایبغ  که  است  مالی«  دین»حاضر باشد و   که  است  از مالی  عبارت  نزداعراب

  معامالت در  زمان  قید نکردن که:  این  به  است  شده  مقرر(، استدالل  قید: )تا میعادی

«  سلف»یا  ،« سلم»باشد.  باید معین«  سلم«  معامله  و مخصوصا زمان  دار جایز نیست مدت

  دیگر به ک! اگر با ی شود.آری می  نیز اطالق  بر وام«  سلف»و   نقد است  به  نسیه  فروش

بنويسيدآن»باید   پس کردید،  معامله  و قرض  وام و   را با زمان  دین  معامله یعنی: «را

  ریشه  و قطع  نزاع  هرنوع  دفع  ای، به معامله  چنین  بنویسید زیرا نوشتن  سررسید آن

  صورت«ايوبايدنويسنده»کند  می  شایانی  معامله، کمک  طرفین  میان  خالفی  هرنوع

بنويسدميانعدالتبراساس»را   معامله  عقد  طرفین  به  است  دستوری  این «شما

و   وی، طرفداری  و قلم  در قلب  که کنند  را انتخاب  ای باید نویسنده که:  دین  معامله

  نویسنده  بلکه باشد،  وجود نداشته  دیگری  زیان  عقد و به  از جانبین  یکی  نفع  به  تمایلی

هيچ»باشد   وعدالت  حق  جویای  معامله  طرفین  باید در بین ازاينويسندهو نبايد

دادهخداونداوراآموزشكهگونهكند،همانخودداري»  سند عقد تداین «نوشتن

است:   این  باشد. یا معنی  عدالت  براساس باید  اش نوشته خود که:  فرموده  با این «است

است، لکا در   او آموخته  به  از نویسندگی خداوند بنویسد که  ای شیوه  همان  هباید او ب

 «اوست،بايدبرعهدهوامكهوكسي»نورزد   کوتاهی  و در آن  نکرده  بخالت  نوشتن

نويسنده»بنویسد  باید  را که  آنچه  نویسنده  به و كند كهامال خدا از و بنويسد

آنكندوچيزيپرواپروردگاراوست و   گواهی  موضوع  و از آنجا که «نكاهداز

  تعالی  گردد لکا حق ، بنا می است  ثابت  اش برذمه  دین  اقرار بدهکار که  این شهادت، بر

در   تقوی  و رعایت  بر نویسنده  مربوطه  ومضمون  مطلب  کردن  امال و دیکته  را به  وی

  در اقرارش  مقدار وام  از اصل  دستورداد و او را از کاستن کند می  او دیکته  به  که  آنچه
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كهاگركسيپس»  است  نویسنده  متوجه  از کاستن  نهی  اند: بلکه گفته  کرد. بعضی  نهی

ذمهحق سفيهبر عقلی،   و کم  سفاهت  سبب به  که  است  کسی سفیه: «بوداوست،

ضعيف»  اوست  بر ذمه  حق  که  اگر کسی «يا»د کن  تصرف درستی  به  تواند در مال نمی

  که  است  گنگ، یا کسی  خردسال، شخص  سالمند و خرف، بچه ضعیف: پیرمرد «بود

عدالتوليپس»طور باید و شاید ندارد  را به  بیان تعبیر و  توانایی با بايد امالاو

مترجمی،   اوصیاءشان، یا شخص یاد شده، باید اولیا و  افراد ناتوان  ازجای یعنی: «نمايد

مردانتان»کند   دیکته امال و از شاهد دو آنو بر دو مرد  یعنی: «بگيريدگواهرا

بگیرید.   را گواه  دهند، فرا خوانید و آنان  )بدهکاری( گواهی  بر سند دین را که  مسلمان

  شاهدگرفتن :اند گفته  بعضی . است  واجب«  مداینه»بر عقد   شاهدگرفتن بنابراین،

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿ بعدی:  اما با آیه بود،  و در آغاز امر واجب  است  مستحب

 گردید.  منسوخ  آن  ، وجوب﴾...ٺ

كهگواهانيبگيريدازآنگواهمردرابادوزنيكاگردومردحاضرنبودند،پس»

  یک  که  است  . گفتنی نایشا  و عدالت  دیانت  سبب  به آنها را،  دادن  گواهی«پسنديدمي

دو شاهد   گرفتن  . و علت است  معامله  در این  شهادت  حد نصاب  مرد و دو زن، کمترین

آنازآنهافراموشاگريكيكه»  است  این  زن یعنی:  «آورديادشبهديگريكرد،

بر   ضعفی  ینچن مردان،  آورد زیرا برخالف  یادش دیگر به  زن کرد،  فراموش  زن  اگر یک

کند و   فراموش  یکی را این  از شهادت  بخش  یک  بسا که  شود و چه می  عارض  زنان

خود   رفیق  به  مطلب  تواند دریادآوری می دو،  از آن  یکی، لکا هریک  را آن  دیگری  بخش

  جزء دیگری  یادآوردن و به  از آن  جزئی کردن از شهادت، فراموش  کند. فراموشی  کمک

خواندهگواهانوچون»  است   که  شهادتی  ادای  برای  گواهان  چون یعنی:«شوندفرا

منظور   به  اند: چون گفته  آن  در معنای  شوند. بعضی فرا خوانده اند، شده  آن  قبال متحمل

خودداري»شوند   فراخوانده شهادت،  و قبول  دریافت   یا قبول از ادا، «ورزندنبايد

باشد،اندكچه»را   یعنی: بدهی «راآنكهنشويدازاينوناراحتملولو» شهادت

آنچه ميعاد تا و   وامگیری  معامله  بسیاربودن  بسا نظر به  زیرا چه «بنويسيدبسيار
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  نباید از این  پس شوید،  و دلتنگ  خسته  آن  مقدار آن، از نوشتن  وامدهی، یا بسیار بودن

 ید.کن  کار غفلت

شمانزدنوشتناين»فرماید:  و می  نموده  امر تأکید بیشتری  این  به  خداوند متعال  سپس

شهادتوبراي»مؤثرتر  مفاد عقد،  داشت تر و در حفظ و نگه و صحیح «ترخداعادالنه

کاری، مفیدتر  تر و از نظرمحکم کننده  شهادت، شما را یاری  بر اقامه یعنی: «تردرست

سند   زیرا نوشتن «نزديكتراست»احتیاط   به «نشويددچارشككهاينوبراي»  است

مگرآن»سازد  می  برطرف  معامله  را از آن  ای و شبهه  شک  دار، هرنوع مدت  در معامله

  آن  بهای  کاال و هم  هم  هردوعوض، یعنی  با حاضربودن «باشدستدنقديودادكه

  پایاپای  : معامالت مراد از آن «كنيدميدستگردان»  دست به  دست «ودخراميانآنكه»

ننويسيد،آنكهنيستصورت،برشماگناهيدراين»  است، که  دست به و دست را

و   هرحال، اگر در تجارت به یعنی: «بگيريدگواهبرآندادوستدكرديد،چون»اما «و

  این  اند؛ معنی گفته  . بعضی است  الزم  گواه  ست، گرفتننی الزم  پایاپای، نوشتن  معامله

دار،  مدت  باشد و چه  پایاپای  چه -  دادوستدی  هرنوع -دادوستدکردید   هرگاه است:

نزد جمهور فقها، امر در اینجا بر ارشاد و   شود که می  خاطرنشان بگیرید.  گواه  برآن

  معامله  عنهما چونهلل ا عمر رضی ابن  که  ستا  . نقل بر وجوب  شود نه می حمل  استحباب

 . نوشت را می  آن کرد، می  معامله  نسیه  به  و چون  گرفت می  گواه کرد، می نقدی

  وتبدیل  با تحریف برساند،  یا زیان «شودرساندهنبايدزيانوگواهينويسندهوهيچ»

  نویسنده عقد بر  نباید طرفین است:  این  . یا معنی یا گواهی  در نوشتن  کردن و زیاد و کم

  و ادای  سند یاقبول  نوشتن  برای  را هنگامی  آنان  که  این  به برسانند،  زیان  و گواهان

  نباید در هنگام  پس مشغولند،  خویش  از مهمات  کار مهمی  به  فراخوانند که  شهادت

  به  جوابگویی  از آنهادر این  أخیریت  که بگیرند و درصورتی  بر آنها سخت  شان فراخوانی

  فراخوانده  یا کتابت  شهادت  حضور در جلسه  دور به  از جایی  که  یا این وجود آید،

  گواهان، یا نویسنده  و به «كنيدواگرچنين»برسانید   و آزاری  آنها رنج  نباید به شوند،

 «اينپس»برسانند   زیان  معامله  نطرفی  به  و نویسنده  یا گواهان برسانید،  آزار و زیان

  روی  آن  نافرمانی  به  حق  صورت، از طاعت در این یعنی: «شماستازنافرماني»کار 
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و   آیات  در این  گونه بدین «وخدا»  وی  در امرو نهی «وازخداپرواكنيد»اید  آورده

و»نیاز دارید   آن  دانستن  به  را که  آنچه «دهدميشماآموزشبه»  خویش  از آیات  غیرآن

  آنها زیرا علم  و عواقب  امور و مصالح  حقایق  به  از جمله «داناستهرچيزيخدابه

 ماند. نمی  چیز بر او پنهان  و هیچ  است محیط  کائنات  تمام  به  وی

 

ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ   پ ڀڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
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  تصریح دادید. و هرچند فقط بر سفر  دار انجام مدت  و معامله «واگردرسفربوديد»

و»  است  حکم  این  نیز مشمول -عکر سفر   همچون -  اما هر عکر دیگری شد،

بدهکار   که  ای از وثیقه  است  عبارت رهن: «بگيريدبايدرهنينيافتيد،پساينويسنده

را   خویش  از سررسید معین، وام  پس  هرگاه  دهد که )مرتهن( می طلبکار  )راهن( به

جمهور فقها بر  آورد. دست به  مورد رهن  را از جنس  خویش  طلبکار بتواند حق نپردازد،

شرط و «  مرهونه  عین«  اصطالح گروی، یابه  دریافت  یعنی«  قبض»در رهن،   آنند که

  که  است  بر آن  مالک  شود. اما امام نمی  تمام  آن« ینع«  جز با گرفتن«  رهن»و   معتبر بوده

  هم  عین  قبض  هرچند در آن شود، می  صحیح  وقبول  با ایجاب )ارتهان(،  گرونهادن

 صخدا  رسول»فرمود:   کنند که می  روایت  از انس  و مسلم  نگیرد. بخاری  صورت
  برای  از جو که  در برابر مقداری -  یدر نزد یهودی  ایشان  زره  که نمودند درحالی  رحلت

، ص اکرم  رسول  سنت  بنابر این  پس«. در گرو بود -بودند   گرفته شان خانواده  خوراك

 . در حضرنیز جایز است  گروی

  بدهکار را برحق اگر طلبکار، یعنی: «دانستديگرراامينازشمابرخيواگربرخي»

  ای وثیقه و  را ننوشت  نگرفت، یا مورد وام  گروی  یو لکا از و  دانست  امین  خویش

امانت»بدهکار  یعنی: «شدهشمردهامينكهكسآنپس»نداد   ترتیب راويبايد

را   وام دهد.  طلبکار بازپس  باید به  است  وی  بر ذمه  را که  وامی یعنی: «دهدبازپس

و   است  داده وی  به  که  وامدار را در مالی ار،طلبک  در آن  که  جهت  نامید؛ بدان«  امانت»
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بايداز»  است گردانیده  امین نخواسته،  و گواهی  و وثیقه  نگرفته  رهنی  آن  در قبال و

كندخداوندكه پروا طلبکار را   ازحق  وامدار نباید چیزی یعنی: «پروردگاراوست،

  باکی  پس دانستید، مدیگر را امیناگر ه»گوید:  می  در تفسیر آن  انکار نماید. شعبی

  این تفسیر،  بنابراین«. نگیرید  گواه  یا بر آن دار را ننویسید، مدت  عقد معامله  که  نیست

شهادت»  دار است مدت در عقد  شاهدگرفتن  وجوب  ناسخ  کریمه  آیه پنهانو را

كتمانآنهركهو»شوید  می  فراخوانده  شهادت  ادای  برای  که  گاه آن «نكنيد كند،را

 خدا  در معصیت  از افتادن  که  است  فاجری  یعنی: او شخص «گناهكاراستقلبش

  شود. حق  ضایع  حق  صاحب  وی، حق  شهادت  با کتمان  است  ندارد زیرا ممکن  پروایی

، است  شهادت  پکیرش  را مخصوصا گناهکارنامید؛ زیرا اوال: قلب، محل  قلب  تعالی

انجامآنچهوخداوندبه»کنند  می  پیروی  کرد، دیگر اعضا از آن  گناه  ثانیا: اگر قلب

 . نیست  از امور شما بر او پنهان  وچیزی «داناستدهيد،مي

  وسیله  سه  دار و وامها به مدت  معامالت  مستند ساختن کریمه:  دو آیه  این  موضوع

 . است  و گرو نهادن  نگرفت گواه سند )قولنامه(،  نوشتن

  نوع  دو آیه، بر سه  دار در این مدت  وستدهای و داد  معامالت  که  کنیم می  مالحظه

 اند:  شده  معرفی

 . گرفتن و سند و گواه  قولنامه  با نوشتن  معامله -1

 . شده  دریافت  گروی  با سپردن  معامله -2

 دیگر. یک  بهعقد   طرفین  اعتماد مطلق  بر اساس  معامله -0

  شده  )سلم( نازل معامالت  مخصوصا درباره  کریمه  آیه  این»گوید:  می  عباس  ابن

  نزول  سبب هر چند که  پس اند،  بوده  مدینه  اهالی ،« سلم«  آیه  نزول  سبب  یعنی«.  است

  التمعام  وهمه  بوده  آنها عام  موارد و مصادیق  است، ولی  خاص  کریمه  دو آیه  این

 .گیرد دار )نسیه( را در بر می مدت

امر  بدانها  کریمه  دو آیه  در این  عزوجل  خدای  که  در احکامی  حکمت باید دانست:

  که  است  هایی از بروز کشمکش  و جلوگیری  مردم  در میان  ؛ حفظ روابط دوستی فرموده

 انجامد. آنها می  روابط میان  طعق  نماید و به بروز می  مالی  بر محور مسائل  آنان  در میان
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ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈڈ ژ ژ 

 ڑ ڑ ک کک  ک گ گ   گ گ ڳ 

خوددردلهايواگرآنچهخداستاست،ازآندرزميندرآسمانهاوآنچهآنچه»

كنيد،آشكارياپنهان»  بر آن  و تصمیم  از شر و بدی «داريد برآنخداوندشمارا

كندميرابخواهدعذابآمرزدوهركهرابخواهدميهركهگاهآنكند،ميمحاسبه

بر   کند؛ هم می  را محاسبه  بندگان خداوند یعنی: «تواناستبرهرچيزيوخداوند

 بر آنها  که  از اموری -  در ضمیر و اندرونشان  که  بر آنچه  آشکار سازند و هم  که  آنچه

،  نفاق ، شهادت، شک  کتمان  دارند؛ همچون  پنهان -شود  می  مترتب  و بازپرسی  حساب

  گناه  وفالن  فالن با خود بگوید که:  در دل  بنده  . اما چنانچه و مانند آن  در دین  تککیب

  این  دلیل است، به  او بخشوده  پس آنها نشود،  مرتکب  در عمل  دهم، ولی می  را انجام

همانا  : به  تعمل وأ  تتكلم  نفسها ما ملأ  به  ما حدثت  مةاأل  ةاهلل غفر هلذ  نإ» ف:شری  حدیث

تا   است  کنند، آمرزیده خود حدیث  در درون  را که  آنچه  امت  این  برای خداوند

  آیه  این  چون»گوید:  می  عباس ابن «.نکنند  عمل  نگویند یا بدان  سخن  آن  به  که  گاه آن

خطور   در نهاد انسان  که  ای زیرا وسوسه قرار شدند بی  سخت  مسلمانان شد،  نازل  کریمه

  و عمل  سخن  به  کار محاسبه رو،  از این است،  خارج  و اختیارش  از توان کند، می

 «. درونی و قصد  نفس  حدیث  به  شد نه  وابسته

  شد؛ این نازل صخدا  بر رسول  کریمه  آیه  این  چون است:  آمده  ابوهریره  در روایت

آمدند وگفتند: یا  ص حضرت  محضر آن  به  پس آمد،  سنگین  بر اصحابشان  معنی

؛  را داشتیم آنها  و توان  تاب  که  بودیم  شده  مکلف  اعمالی  به  از این  پیشهلل! ا  رسول

  را نازل  کریمه  آیه  این  عزوجل  خدای  که  و... اما اکنون  صدقه روزه، جهاد، مانند نماز،

  خواهید همان آیا می» فرمودند: صخدا ! رسول را نداریم  آن  و توان  فرموده، ما تاب

  و نافرمانی  شنیدیم از شما گفتند: سمعنا وعصینا:  قبل  کتاب  اهل  را بگویید که  سخنی

«. املصري  ليكإربنا و  طعنا غفرانكأسمعنا و شما باید بگویید:  بلکه نکنید،  چنین  ! نه کردیم
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ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ﴿ آیه:  با نزول  متعال را گفتند... خداوند  این  مسلمانان  چون  پس

 گردانید.  را منسوخ  کریمه  آیه  این  حکم    ﴾...ۈ

ۇ ۇ  ﴿ ما بعدش:  آیه  به  آیه  این  بودن  بر منسوخ  روایت  ظاهر این  هرچند که

  چنین  از آن  و تابعین  صحابه  از مفسران  برخی  که  گونه همان -کند  می  داللت ﴾...ۆ

  ومراد از این  نیست  منسوخ  کریمه  آیه  این  که  است  آن  راجح  قول  لیکن -اند  فهمیده

  آنچه  تعالی  حق  که  است  نیز این«  ساخت  را منسوخ  خداوند آن» که:  ابوهریره  سخن

 ﴾...ۇ ۇ  ۆ ﴿ آیه: پس دور ساخت،  از خاطرشان بود،  اصحاب  نگرانی  مایه  را که
  را روشن  معنی  نیز این  یادشده  باشد. حدیث می  مفاد آن  کننده  واضح  نه، بلکه  آن  ناسخ

  نموده  نقل  و مسلم  از بخاری را  کثیر آن ابن  زیر که  شریف  حدیث  سازد. همچنین می

  ذا همي إ، وسيئةعملها فاكتيوها   نفإال تكتيوها عليه، ف  بسيئة  عيدي  ذا همي إاهلل!   قال» است:

  كتيها اهلل عنده -  يةروا  ويف - عملها فاكتيوهاعرشا    نفإ، حسنةيعملها فاكتيوها   فلم  بحسنة

  فرمودند: خدای صخدا  رسول : ةكثري ضعافأ  إىل  ضعف ئةسيعام  إىل  عرش حسنات

اگر   ننویسید، ولی  وی  زیان  را به  آن نمود،  یقصدگناه  من  بنده  فرمود؛ چون  عزوجل

  اما آن قصد نمود،  کار نیکی  به  بنویسید و چون  گناه  بر اویک کرد،  قصد خود را عملی

  ثواب  ده  وی  برای کرد،  را عملی  بنویسید و اگر آن  ثواب  یک  وی  برای نکرد،  را عملی

  از ده را در نزد خود،  کار نیک  خداوند آن -  است  آمده  دیگری  روایت در –بنویسید 

 «.نویسد بسیار بیشتری، می  هفتصد برابر و تا مراتب تا  نیکی

را جز در   کسی  لیکن کند، می  و بازپرسی  هرچند محاسبه  سبحان  خدای که:  این  خالصه

  خارج  انسان  ازتوان  درونی  های کند و وسوسه نمی  عکاب  اوست  توان  در حوزه  که  آنچه

 . است
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ۀ ہ ہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ ڱ ںں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ

 ھ ے  ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ہ ھ ھھ

آن،   پایان در کرد،  را بیان  بسیاری  احکام«  بقره«  مبارکه  در سوره  سبحان  خدای  چون

و   نموده  تبیین ﴾...ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ﴿ خود را با آیه:  سبحانیت  مقام  عظمت

  و اعتقادات  احکام  این  تمام  به را  مؤمنان  و تصدیق صپیامبر خود  ، تصدیقاز آن  پس

ايمانشدهبراونازلپروردگارشازجانبپيامبربدانچه»فرماید:  کند و می می  مطرح

ذکر شد،   سوره  در این  که  واعتقاداتی  احکام  تمام  به صپیامبر خدا یعنی: «استآورده

بهمؤمنان»  است، همچنین  اور نمودهو ب  تصدیق فرشتگانهمگي، و ايمانخدا

و   الهی  مکرم  وجود دارند و بندگان  فرشتگان  اند که  آورده  ایمان یعنی: «اندآورده

به»اند  آورده  ایمان «و»باشند  می  پیامهایش  در فروآوردن  او و انبیایش  میان  واسطه

  وسیله  به  بندگان  هستند که  ها و قوانینی برنامه  دربرگیرنده کتابها  زیرا این «ويكتابهاي

  زیرا ایشان «پيامبرانشبه»اند  آورده  ایمان «و»کنند  می  رابندگی  عزوجل  آنها خدای

ازيكهيچميان»گویند:  می  هستند. و مؤمنان  بندگانش  برای  الهی  پیامهای  مبلغان

اویند و   شریعت  و مبلغ هللا  فرستاده  که  در این «گذاريممينفرقفرستادگانش

از   برخی  به  که  نیست  چنان  ، پس دهیم نمی  امر برتری  دیگر در این  را بر برخی  برخی

یعنی:  «گويندومي»  گردیم  دیگر از آنان  برخی  و منکر رسالت  داشته  ایمان  پیامبران

اطاعتديمشني»  که  پیامبر ومؤمنان   هایمان پروردگارا! با شنوایی یعنی: «كرديمو

  گردن  در آنهاست  که  آنچه  و به  آنها را فهمیده  و با ادراکمان  تو را دریافته پیامهای

یعنی:  «توراخواهانيمپروردگارا!آمرزش»  گفتیم، پس  تو را اجابت  ودعوت  نهادیم

 . با حشر و نشر در روزقیامت «توستسويبهبازگشتو»!  را بر ما فروریزان  آمرزشت
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ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ې ى  ى ائ 

ائەئ ەئ وئ وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی  ی 

ی جئحئ مئ ىئ يئ  جب حبخب  مب ىب يب جت حت خت مت
 امر نمودن تکلیف: «سازدنميمكلفاشتوانايياندازهراجزبهكسخداوندهيچ»

هر» است  و توان  طاقت وجود دارد. وسع:  و سختی  مشقت  در آن  که  است  چیزی  به 

هرو»  است  خود وی  مربوط به  آن  و پاداش  است «سوداوبهكند،نيكيچههركس

زیرا  شود  متحمل  را خودش  آن  و باید پیامدهای «اوستزيانبهكند،بديچه

كرديم،يابهپروردگارا!اگرفراموش»گویند:  می  مؤمنان. و نیز  است  مسئولیت، فردی

مگير ما بر رفتيم، دعا را  این  مؤمنان  چون» است:  آمده  شریف  . در حدیث«خطا

را از   خطا وفراموشی  گناه  . پس کردم  اجابت  که  تحقیق فرمود: به  تعالی  خواندند، حق

 .«برداشت  آنان

  برداشته  مؤمن  از ذمه  خطا و فراموشی  در حال  گناه که:  یننظر دارند بر ا  علما اتفاق

چیز   سه در  من  از امت همانا خداوند» است:  آمده  شریف  در حدیث  که است، چنان

کار   انجام مجبور به [ یا عمل  در سخن]  که  و این  از خطا و فراموشی است:  درگکشته

ماپيشينيانبركههمچنانمامگذار،بردوشپروردگارا!بارگراني»«. گردند  حرامی

  اصحاب  به  کریمه  . آیه است  و کار دشوار و سخت  سنگین  اصر: تکلیف «گذاشتي

  امتهای  بر دوش  که  سنگینی  بخواهند تا از تکالیف  سبحان  از خدای  دهد که می  تعلیم

بر   که  چنان باشند،  داشته را هم  آن  نو توا  آنها نگکارد هرچند تاب  نهاده، بر دوش  قبلی

در   نجاست  موضع  و قطع  درتوبه  نفس  قتل  چون  و تکالیفی  گرفت  سخت  اسرائیل بنی

 د.کر  وضع  را بر آنان  جامه  ساختن  پاك

  مراد از آن: تکالیف «مامگذاررانداريم،بردوشآنوتوانتابپروردگارا!آنچه»

  آمده  شریف  آنها را ندارد. درحدیث  و تحمل  تاب  آسانی  به  انسان  که  است  ای شاقه

و»پروردگارا! «.  ام شده  برانگیخته  آسان  گرای حق  دین  به : السمحه  باالحنفیه  بعثت» است:

  تو به  که -ما   و لغزشهای  از تقصیرات -  ما و توست  میان  که  در آنچه «ازمادرگذر
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بيامرز»  اتریآنها دان ما بر بدیها و   توست، پس  ما و بندگان  میان در  را که  آنچه «و

و آنها را   عفو بکش  قلم  بر گناهانمان  یعنی . آشکار نگردان  را برآنان  زشتمان  اعمال

کار   در آینده - خویش  از جانب  با رحمتی -بر ما  یعنی: «آوروبرمارحمت»  بپوشان

تو»  در نیفگن  و ما را دیگر در گناه  ما را دریاب  خویش  توفیق  به  نما پس  ما نیز تفضل

  و چاکران  و ما غالمان و مددکار و سرور و ساالر مایی  توحامی یعنی: «ماييموالي

  غالمان  که  است  مولی  زیرا از حق «پيروزگردانكافرانبرگروهماراپس»  تو هستیم

فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  دهد. در حدیث  نصرترا   و بندگانش

 «. کردم  اجابت  که  تحقیق دعاها فرمود: به  از این  هر دعایی  دنبال به  متعال  خدای»

کند،  نمی  مؤاخکه  از خطا یا فراموشکاری  چیزی  را به صمحمد  امت  تعالی  ! حق آری

  که  ننهاده، احکامی  آنان  بود بر دوش  نهاده  قبلی  امتهای  بر دوش  را که  سنگینی  تکالیف

و   را آمرزیده  ، آنان درگکشته  نکرده، از آنان  را ندارند بر آنها وضع  آن  و تحمل  تاب

 -  است  ساخته  پیروزشان  خدانشناسان و بر  گردانیده  خویش  کران بی  رحمت  مشمول

 . است انپروردگار عالمی  مخصوص  ستایش  که

  بقره  آخر سوره  آیه  سه  این  فضیلت  به  راجع  عباس ابن  روایت  به  شریف  در حدیث

خواندند،  می را  الکرسی و آیه  بقره  آخر سوره  چون صخدا  رسول است:  آمده

دو را از  این : العرش  حتت  كنز الرمحن  عطيتهام منأ»فرمودند:  می  خندیدند و سپس می

  به  شریف  در حدیث  همچنین «. ام شده  است، داده  رحمان  در زیر عرش  که  گنجی

  ةآخر سور  من  باآليتني أقر  من»است:   آمده صخدا  از رسول مسعود ابن  روایت

  کریمه  دو آیه  این بخواند،  را در شبی  بقره آخر سوره  دو آیه  هر کس : كفتاه  ليلة  يف  ةاليقر

دو   این  در فضل  وارده  . احادیث از اوست  هر شر وبالیی  دافع یعنی:».  است  او را بسنده

  بر رسول ﴾ ...ڳ ڳ ڳ ڱ﴿  آیه  چون» گوید: جریرمی بسیارند. ابن  کریمه  آیه

تو و   عزوجل  گفت: همانا خدای صخدا  رسول  به  شد، جبرئیل  نازل صخدا

شود.  می  اجابت  ات خواسته  که  او بخواه است، لکا از  ستوده  وجه  نیکوترین  به را  امتت

  «...آخر آیه  تا به  ﴾ ...ۇ ۇ  ۆ ۆ﴿نمودند:   درخواست  چنین صخدا  رسول پس
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 است:اينفوقآيهسهاحكامخالصه

  ابالغ و  وحی  عزوجل  خدای  که  آنچه  تمام  باید به  و مؤمن  پکیر نیست تجزیه  ایمان -1

 باشد.  داشته  ایمان  آسمانی  رسالتهای  تمام  بودن  قبرح  و به  نموده

 . است  اطاعت  مستلزم  ایمان -2

 آنها مکلف  را در حد توان  خویش  و پیروان  است  و آسانی  سهولت  دین  اسالم -0

 . از آن  بیش  گردانیده، نه 

 دارد. را بر نمی  دیگری  بار گناه  کس  و هیچ  است  مسئولیت، فردی -2

 . است  شده  خطا و فراموشی، برداشته  ، از دو حالت و مؤاخکه  گناه -5
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 ﴾آل عمران  سوره﴿

 . است  ( آیه233)  و دارای  است  مدنی
 

تسميهوجه   عمران  خانواده  داستان  شد که  نامیده« عمران  آل«  سبب  بدان  سوره  این:

  عمران  و آل  بقره  .سوره است  شده  بیان  رخداد تولد عیسی: در آن  و شرح  ر مریمدپ

دو نور روشنگر؛   دوسوره، بسان  شوند زیرا این می  نیز نامیده« زهراوین«  نام  مشترکا به

  رهنمون  و حقیقت  حق  سوی به خویش،  هدایتبخش  را با فروغ  خویش  خواننده

  تمام  از نوری  در روز قیامت دو سوره،  این  خواننده  که  جهت  گردند. یا بدان می

 خداوند  اعظم  اسم  متضمن هر دو سوره،  که  آن  سبب  شود. یا به برخوردار می

 هستند.

 . است  اجماعا مدنی  سوره  این

  سوره آغاز این  نزول  سبب  منکر در بیان و ابن  اسحاق جریر طبری، ابن  حاتم، ابن  ابی ابن

  نجران  نصارای نمایندگی(  وفد )هیأت  درباره  آیات  اند: این گفته  آن  هشتاد و سوم  تا آیه

از   تن  آمدند و چهارده مدینه  سوار به  با شصت  همراه  هجری  نهم  در سال  شد که  نازل

  بودند. آنها با رسول  نیز درمیانشان  هایشان رئیس، وزیر و اسقف  آنان، از جمله  اشراف

  این  بود که  کردند، همان  مناظره ویشخ  و عقاید نصرانی  عیسی  درباره صخدا

 گردانید.  باطلشان، نمایان  پندارهای را از میان  و حقیقت  حق  شد و سیمای نازل  آیات

  شده  روایت ی احادیثی  طور مشترك ی به  بقره  و سوره  سوره  این  : در فضیلت آن  فضیلت

  به  شریف  حدیث  این جمله  د، از آنش  نقل« بقره«  از آنها در آغاز سوره  بخشی  که  است

در روز قیامت، »فرمودند:  صخدا  رسول  که  است سمعان بن از نواس  مسلم  روایت

  های سوره  که شوند، درحالی می  کردند،آورده می  عمل  آن  در دنیا به  که  آن  و اهل  قرآن

 «.آنها قراردارند  عمران، پیشاپیش و آل  بقره
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 ٱ ٻ ٻ
 نام اهلل بسیار بخشنده وبسیار مهربانبه 

 

ٱ  ٻ
ها،  در آغازسوره  حروف  این  از آوردن  مراد خویش  به  عزوجل  خدای «.ميم.المالف»

 . نیزگکشت« بقره«  مقطعه، در آغاز سوره  حروف  پیرامون  . سخن داناتر است

 

ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  
  /آیه بقره» ، در سوره«قیوم»و « حی»تفسیر  «استقيومنيست،حيياهلل؛جزاومعبود»

  اعظم  اسم  حامل  الکرسی و آیه  کریمه  آیه  این  که  در آنجا گفتیم  . همچنین گکشت« 255

 باشند. می خداوند

 

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
  و به  راستی به : یعنی «حقبه»را   : قرآن یعنی «راكتاباين» خداوند !صمحمد  ای

آنچه»با   است : موافق یعنی «استمصدقكهكرد،درحاليبرتونازل»  غالب  حجت

  بر موسی «رافرودآوردوانجيلوتورات»  آسمانی  از کتب «باشدميازآنپيشكه

سفر   بر پنج  ومشتمل  است  شریعت  معنی  به  عبری  : کلمه . تورات علیهماالسالم  و عیسی

  اند از: سفر تکوین، سفر خروج، سفرالویین، سفر عدد و سفر تشنیه عبارت  باشد که می

  تعلیم«  معنی  به  که  است  یونانی  :کلمه گویند. انجیل نیز می« عهد قدیم«  آن  . و به اشتراع

  بر سیرت  تملنامند و مش نیز می« عهدجدید»را   و آن  است« بشارت»، یا «جدید

 باشد. می  وی  از تعالیم  و برخی  مسیح
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ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ    ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
فرود آورد   قرآن  کردن  از نازل  را پیش  و انجیل  تورات  تعالی  : حق یعنی«ازآنپيش»

  خود آن  رسالت  در زمان  بشریت  تمام  هدایت  : برای یعنی «مردمهدايتبراي»

  آسمانی  ازشرایع  بخش  از آن  پیروی  ما نیز به  امت  که  شویم . یادآور می‡پیامبران

صحیح،   یا سنت  درقرآن  که  شرط آن هستند به  است، مکلف  نگردیده  منسوخ  که  سابق

:  فرقان «كردرانازلرقانوف»باشد   رفته  آنها ذکری  تأیید و اثبات  امور بر وجه  از آن

از امور،   و غیر آن  امرعیسی  در مورد حقیقت  که  کتابی  . یعنی است  کریم  قرآن

بيآياتبهكهكساني»باشد  می  از باطل  حق  جداکننده ورزيدند، ترديدخداكفر

پيشسختعذابي   و بزرگی  سخت «انتقامصاحب»و  «دارندوخداوندغالبدر

  : مجازات کنند. نقمت انکار می را  و پیامبرانش  او را تککیب  آیات  که  آنان  برای «است»

سابقش، او   جرم  سبب به  که  گاه ؛ آن«گرفت انتقام  از فالنی  فالنی»گویند:  می  . مردم است

 کیفر برساند.  را به

  

چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
هيچهرآينه» پوشيدهچيز خدا نهنميبر زمينماند، نهدر آسمانو در و از «

  وزمین  . آسمان است  و کفر کافران  مؤمنان  ماند، ایمان نمی  پوشیده  بر وی  که  آنچه جمله

 رود. دیگر فراترنمی  عوالم  آنها به  از محدوده  بشری  را مخصوصا یاد کرد زیرا حس

  

کک  ک     ک    گ        گ   گ        گ  ڳ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ        
آنكهكسياوست» را از  «كندميخواهددررحمهاصورتگريميكهگونهشما

  اعضا؛ اعم  به  دادن و سفید، بلند و کوتاه، و نیز شکل  پسر ودختر، زیبا و زشت، سیاه

 طبایع، اخالقیات،  آفرینش گونه،  از اندامها و همین  و غیر آن  و بینی  و گوش  ازچشم

آنمعبوديهيچ»  و غیره  وراثتی  های حامل در   که «نيستحكيمتوانايجز

 . است  حکمت  و صنعش، صاحب  و در آفرینش  غالب ملکش
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ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ۈ  ۈ     ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ائ
نازل»  قرآن «كتابكهكسياوست» تو بر كهرا آنبخشيكرد آياتاز

  از یک  بیش  احتمال  اش و روشنی  وضوح  سبب به  که  است  ای : آیه محکم «استمحكم

باشد،  می  مورد نظر از آن  معنی  ید فهمآن، مف  به  توجه  را ندارد، لکا صرف  تفسیری  وجه

آنها»وجود ندارد  آن  حقیقی  و وجه  از معنی  تغییر و تحریف  امکان  در آن  پس

قرار   آن گاه مبنا و تکیه  قرآنند که  و اساس  محکم، اصل  : آیات یعنی «اندالكتابام

  آنها برگردانده سوی  اشد، بهب  مخالف  محکم  ظاهر با آیات  به  که  هرآنچه  گیرند پس می

  ؛ حجت محکم  آیات»گوید: کثیر می شود. ابن  دانسته  آن  حقیقی  و معنی  شود تا وجه می

آنها   برای  که  ای معانی  هرگزاز آن  دشمنانند که  کننده و دفع  بندگان  پروردگار، پناهگاه

متشابهاتدوبخش»«. باشند و تغییر نمی  تحریف  اند، قابل شده  وضع  «استيگر

وجود   آن  در معنی  و تأویل  وتحریف  ساختن  دگرگون  امکان  که  است  ای : آیه متشابه

متعدد در   مراد، یا وجود احتماالت  معنی  بودن واضح  تشابه، یا از خفا و عدم  دارد و این

  اوایل  طعهمق  حروف  شود، همچون می  ناشی  تفسیری چند وجه  و یا تردد در میان  آن

  را به  آن  علم خداوند  که  است  چیزی  متشابه»گوید:  می ها. قرطبی از سوره  برخی

  است، همچون  نساخته  آگاه  را بر آن  از مخلوقاتش  و کسی  منحصرگردانیده  خودش

 «.از امور غیب  و مانند آن  قیامت برپایی  وقت

  هدایتگر مردم عنوان  به  قرآن  که  این  به  با علمی   کریم  در قرآن  متشابه  وجود آیات  علت

  ساختن  و روشن ایمان  از افراد سست  راستین  مؤمنان  ی همانا متمایز ساختن  شده  نازل

  و پژوهش  اندیشه، تدقیق الهی  در آیات  که  است کسانی  در علم، یعنی  راسخان  فضیلت

 .پرهیزند می  در قرآن  کنند و از کژروی می

آنان» دلهايشانكهاما   آنان ! . آری است  از حق  و انحراف  : میل زیغ «استزيغدر

  و پوشانیدن  در دینشان  مردم  کردن  و گمراه  انگیزی : فتنه یعنی «جوييفتنهبراي»

  که  بر وجهی  متشابه  آیات  تأویل  : طلب یعنی «آنتأويلودرطلب»  بر آنان  حقیقت
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:  یعنی «كنندميپيرويآنازمتشابه»  است  فاسدشان  با مکاهب  و موافق  اهشاندلخو

و   و تردید بر انگیخته شک  آنها در مؤمنان  وسیله زنند و به می  چنگ  قرآن  متشابهات  به

حال»گردانند  می  خویش  گاه وتکیه  قراردارند، دلیل  برآن  که  را در بدعتی  متشابهات  آن

:  یعنی «دانندنميدرعلمراسخانراجزخداوندو»  متشابه  آیات «آنتأويلكهآن

گويند:مي»:  که دانند، در حالی را می  متشابهات نیز، تأویل  در علم  داران و ریشه  راسخان

  مآوردی  ی ایمان  آن  و متشابه  از محکم  ی اعم  قرآن همه  : به یعنی «آورديمايمانآنبه

ماازجانبهمه» پروردگار   از بارگاه  قرآن  همه  : از آنجا که یعنی «استپروردگار

را   آن  داشته، متشابه  ایمان  آن  همه  بنابراین، ما به  نیست  در آن اختالفی  است، پس  متعال

را ندارد،   جز حق  احتمالی  که  آن  محکم  سوی دارد، به  متعددی  احتماالت  که

نیز بر ما   مراد از متشابه  معنی  که  است  وسیله و بدین  دهیم می  وارجاع  گردانیم یبرم

را   متشابهات  تأویل  که  هستم  از کسانی  من»گوید:  می  عباس ابن شود. می  روشن

  که  است  آمده  شریف  زیرا در حدیث  است  حقیقت  عین  عباس  ابن  سخن «.دانند می

: خدایا! او  التأويل  وعلمه  الدين  يف  فقهه  اللهم»دعا کردند:   چنین  وی  قدر ح»خدا  رسول

 «.او بیاموز  را به  و تأویل  و دانا کن  فقیه  را در دین

  : تأویل است این  ﴾...ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ﴿:  دیگر، معنای قولی  به

دانند.  نمی  هم  درعلم  قدمان ثابت و  راسخان  دیگر، حتی  کس  هیچ را جز خدا  متشابه

:  صورت، عبارت شود و در این می  وقف« هللا«  قول، در قرائت، بر کلمه  بنابراین

  راسخان»شود:  می  چنین آن  معنی  که  است  مستقلی  مستأنفه  جمله ﴾...ۆ  ۈ  ۈ﴿

و   و ما معنی  است ندخداو  ازبارگاه  متشابه  که  این  به  آوردیم  گویند: ایمان می  در علم

  برپایی  وقت  چون  : مسائلی مراد از متشابه ؛ قول  این  بر اساس«. دانیم را نمی  آن  تأویل

جز»داند  بشر آنها را نمی  که  است  اموری از  و مانند آن  روح  قیامت، ماهیت و

«.گيردپندنميكسيخردمندان

قرار  مورد سؤال  در علم  از راسخان صاخد  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

و   بطنه  عفي   ومن  قليه  واستقام  لسانه  يمينه، وصدق  برت  نم  »فرمودند:   گرفتند، در پاسخ
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او   سوگندخورد، زبان  و درستی  راستی  به  که  کسی : العلم  يف  الراسخني من  فرجه، فذلك

دارد،   خود نگاه  وفرج  را در شکم  عفت  که  باشد و کسی  او مستقیم  گوید، قلب  راست

 صخدا  رسول  که  است آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. است  در علم  او از راسخان
  در قرآن  را دیدید که  کسانی چون»فرمودند:   گاه نمودند، آن  را تالوت  کریمه  آیه  این

 مورد نظر خداوند  کریمه  یهآ در این  هستند که  کسانی  همان  کنند، آنان می  مجادله

  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین«. حکرکنید  از آنان  پس [گرند فتنه  یعنی]باشند  می

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ﴿در تفسیر: »خدا  رسول که  است  آمده  احمد از ابوامامه  امام

کثیر  ابن«. اند  خوارج (رو  کج  منحرفان)  : آن الخوارج  هم»فرمودند: ﴾ھ  ھ  ھ   ھ

  آن  باشد ی معنی  صحابی  سخن  ی یعنی  موقوف  حدیث  حدیث، اگر هم این»گوید:  می

 «.بود  خوارج  پدید آمد، فتنه  در اسالم  که  بدعتی  زیرا اولین  است صحیح

 ﴾ڳ           ڳ  ڳ ﴿:  است  نموده  معرفی  را تماما محکم  قرآن  دیگری  در آیه  تعالی  حق

  . مراد از آن[1هود/ ] «است  شده  گردانیده  تماما محکم  آن  آیات  که  است  تابیک  این»

در   که  صحیح  ای ومعانی  فصیح  الفاظی  بر حق، دارای  است  کالمی  قرآن  که  است  این

ٹ   ﴿:  شده  معرفی  متشابه  قرآن تمام  دیگری  وجود ندارد. در آیه  و نقصی  عیب  هیچ  آن

  تماما متشابه  فرمود که  را نازل  کالم خداوند بهترین» ﴾ڤ        ڤ    ٹ  ڤ  ڤ

دیگر در زیبایی، راستی،   با برخی  قرآن  از آیات  برخی  که  معنی  این  ، به[20زمر/]« است

  کریمه  دو آیه  این  و همانند است، لکا معنی  متشابه از تناقض،  بودن  و سالم  گری هدایت

وجود   تعارضی  گونه هیچ  آیات  و میان  ما در اینجا درتضاد نیست  بحث مورد  با آیه

 ندارد.

در   ازخودش  خداوند وقتی»گفتند:  می  شد که  نازل  نجران  نصارای  درباره  کریمه  آیه  این

ضمایر   برد، و این کارمی را به« انا: ما»، و «: ما نحن: » جمع  گوید، صیغه می  سخن  قرآن

  از آنچه  سبحان  خدای  برتراست و  پاك«. خداست  سه  اند، لکا خداوند سوم معج  برای

  محکم  آیات  سوی موارد به  این  برگردانیدن  را به  آنان  متعال  خدای  گویند. پس می
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ڃ  ڃ   ﴿:  است(، و آیه  بگو: اهلل یگانه)  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿:  آیه  دستور داد، چون  خویش

 است(.  خداوند یگانه که  نیست  اینجز ) ﴾ چ       چ

  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ
و   متشابه  پیروان  چون  دهد: آنان خبر می  چنین  در علم  از راسخان  خداوند متعال  سپس

راماكهازآنپسپروردگارا!»کنند:  دعا می  بینند، چنین را می  راست  از راه  کژروان

  : دلهایمان یعنی «نگردانانحرافرادستخوشدلهايمان»  حق  سوی به «كرديهدايت

  از متشابهات  که  کسانی دلهای  که نگردان، چنان  منحرف  از متشابهات  نمودن  را با پیروی

رضی اهلل   عایشه  روایت  به  شریف  . در حدیث است  گردیده  کنند، منحرف می  پیروی

  ثيت  القلوب  يا مقلب»خواندند:  دعا را بسیارمی  این صخدا  رسول  که  است  دهعنها آم

و   بزرگ «ورحمتي»«. پایدار بدار  را بردینت  دلها! دلم  گرداننده  ای : دينك  عىل  قلي 

جانب»فقط   وسیع ارزانياز ما بر هرآينهخود بخشندهدار، خود   و برای «ايتو

  روایت  به  شریف  . در حدیث کنی می عنایت  فراوان  بخششیخواهی،   که  هرکس

  شبانگاه  چون صخدا  رسول  که  است اهلل عنها آمده رضی  از عایشه  مسیب  سعیدبن

  ستغفركأ ، سيحانك  نتأال إ  لهإال : »خواندند دعا رامی  شدند؛ این بیدار می  از خواب

  لدنك  من  ل  هديتن ، وهب ذإبعد   قلي   تزغ وال علام  زدين  رمحتك، اللهم  لذني ، واسألك

«الوهاب  نتأ  نكإ، محةر
1. 

  

ی  ی   ی   ی  جئ      حئ    مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب
گردآورندهپروردگارا!»کنند:  دعا می  چنین  در علم  راسخان  همچنان  «مردمانيتو

  حساب : برای یعنی «درروزي»  آنانی  هآورند  و گردهم  کننده و زنده  : برانگیزاننده یعنی

                                                 
و ازتیو    خیواهم  میی   آمیرزش   گناهیانم   توراست، از تیو بیرای    نیست، پاکی  جز تو معبودی : خدایا! ترجمه 1

  خیودت   از جانیب   مین   و بیه   نگیردان   ا منحیرف ر  بیفیزای، قلیبم    مین   بیرعلم  طلیبم، خیدایا!   را می  رحمتت

 . ای ببخش، همانا تو بسیار بخشنده رحمتی
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  عو وقو  آن  و در وقوع  است  همانا روز قیامت  که «نيستدرآنشكيهيچكه»  روزی

وعده«  نیست  شکی  و جزا در آن، هیچ  حساب در خداوند  «كندنميخالفقطعا

  . این نیست  امرشکی  ینو در ا  توست  شأن  عهد الیق  وفا به ! من  معبود برحق  : ای یعنی

 . است  آن  وفکر و سودای  در علم، کار آخرت  راسخان  و غم  هم  رساند که دعا خود می

  

ٱ  ٻ   ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  
راالهيازعذابچيزيوفرزندانشانكفرورزيدند،اموالكهكسانيدرحقيقت»

  به  سودی توانند در نزد خداوند نمی  و فرزندانشان  : اموال یعنی «كندنميدفعنازآنا

:  یعنی«اندجهنمخود،هيزموآنان»دهند   نجات  الهی  را از عکاب  و آنان  رسانده  آنان

 شود. ور می آنها شعله  با سوختن  جهنم  اند که انگیز جهنم آتش

  

ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڤ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ
و   فرعونیان  و شیوه  عادت  همچون  آنان  و عادت  : شیوه یعنی «فرعونآلهمانندشيوه»

  نتوانست  فرعونیان و اوالد  اموال  که است، و چنان  با موسی  رفتار آنان  چگونگی

از   کاری  توانند برایشان نیزنمی  اینان  و فرزندان  اموال  بکند، همچنین  کاری  آنان  برای

ازپيشكه»  است «كساني»  عادت  همچون  آنان  و عادت  نیز شیوه« و»ببرند   پیش

راآياتكه»  کافرو خدانشناس  از امتهای «بودند»  از فرعونیان  پیش  یعنی «آنان ما

کرد   نمجازاتشا  مهلک  : باجزاهای یعنی «راگرفتخداوندآنانشمردند،پسدروغ

وخدا»بود   الهی  آیات  انگاشتن  دروغ هم  گناهان، یکی  این  از جمله  که «گناهانشانبه»

«.كيفراستسخت

 

ڄ  ڄ  ڃ           ڃ   ڃ  ڃ      چچ  چ  چ  ڇ
اند.  مکه  : مشرکان قولی  یهود، و به  مراد از آنان «اندبگوكفرورزيدهكهكسانيبه»

در»  درآخرت  سپس «و»در دنیا  «خواهيدشدمغلوبزوديبه»بگو:   نآنا  به ! آری



282 

  که  عزوجل  بر خدای  . سپاس دوزخ «استبدجايگاهيشويدوچهمحشورميدوزخ

خیبر،   حنضیر، فت بنی  کردن  وطن قریظه، جالی  بنی  را با کشتن  تهدید خویش  این

 گردانید. در بدر، عملی  مسلمانان  بر سایر یهود و پیروزکردن  جزیه  تحمیل

  

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  

ک  ک  کگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
در روزبدر   که  و مشرکان  مسلمانان «دوگروهآنقطعادربرخوردميان» ! یهودیان  ای

نشانهبراي»رودررو شدند؛   باهم امر   این و راستی  بر صدق  که  بزرگ «استايشما

  دعوت  وبرفرازنده  پیامبرش  دهنده و یاری  دین  دهنده عزت  تعالی  حق  کند که  می  داللت

روز بدر حکر کنید تا   چون  شما باید از روزی ! یهودیان  ای  باشد، پس می  وی  و رسالت

  گروهی«  در آن  که  نیاورد، روزی سر شما آورد، بر  مکه  را بر سر مردم  آنچه خداوند

بودندكه»  گروه« جنگیدند و دیگر خدا می  در راه بهكافرانآنمسلمانانكافر را

خويشدو»  ابهامی  گونه هیچ و آشکار، بی  روشن  : با دیدی یعنی «چشم برابر

را در دید   آنان دخداون بودند، پس  برابر مسلمانان  در بدر سه  . مشرکان«ديدندمي

  امر که  این  به  گردد ی با عنایت قوی  داد تا دلهایشان  ی دوبرابر ی نشان  اندك  مسلمانان

  از کفار غالب  تن  بر دویست از ایشان  صد تن  بود که  شده  اعالم  مسلمانان  قبال به

را   : کسانی عنیی «كندتأييدميخويشنصرترابخواهد،بهوخداهركه»گردند ی  می

؛ تأیید  نصرت  این  دهد و ازجمله می  باشد، نصرت  را داشته  تأیید و تقویتشان  اراده  که

  : در اندك یعنی «امريقينادراين»بود   دشمن  شمار نیروهای  دیدن  بدر با اندك  اهل

 «بصاراالاوليبراي»  بزرگ  ای و موعظه«استعبرتي»  شمار بسیار مشرکان  دیدن

  ای  گیرند، پس می  عبرت  بینند، درس می  ازآنچه  نافک که  بینشهای  صاحبان  : برای یعنی

 آورید؟  گیرید تا ایمان نمی  امور عبرت  آیا شما از این ! یهودیان

( 22)  وآیه  کریمه  آیه  این  میان  نمودن  جمع  وجه  که  گفت  اگر کسی»گوید:  کثیر می ابن

را ی   آنان  که  گاه وآن»فرماید:  می  در آنجا خداوند متعال  که  چیست« نفالا«  از سوره

نمود   اندك  آنان  نمود و شما را نیزدر چشم  شما اندك  رو در رو شدید ی در چشم  چون
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  نمایاندن  کم  : آن گوییم می ؟«رساند  انجام  بود، به  کردنی  را که  تا خداوند کاری

 . دیگری  در حالت  بسیارنمایاندن  بود، و این  در حالتی  مشرکان  در چشم  مسلمانان

  فرمود: چون که  است  شده  ( روایت10ی  12)  آیات  نزول  سبب  در بیان ك عباس از ابن

 صخدا  رسول بازگشتند،  مدینه  و به  یافته  دست  شگرف  پیروزی  آن  بدر به  اهل
یهود!   گروه  ای»فرمودند:  آنان   به  و خطاب  گردآورده  قینقعاع  را در بازار بنی  یهودیان

. «شما نیز برساند  رسانید به  قریش به  را که  آنچه خداوند  که  از آن  آورید پیش  سالما

از   چند نفری  خود مغرور نشو که  محمد! به  گفتند: ای صپیامبر  در پاسخ  آنان  ولی

د، نداشتن  آشنایی  رزم  فنون  بودند و به تجربه  و بی  را کشتی، آنها کارناآزموده  قریشیان

  به  تاکنون  که  دانی و می  ما مرد میدانیم  که دانی اگر با ما بجنگی، می  خدا که  سوگند به

 فرمود.  را نازل  آیات  این  متعال  خدای  پس ! ای ما رویارو نشده  چون  آورانی رزم

  

ہ  ھ  ھ     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  
  را درچشم  : خداوند متعال، شهوات یعنی «شدهآراستهمردمبرايشهواتدوستي»

  که  است  شیطان  دهنده . یا آرایش است  ی آراسته  و امتحانشان  منظور آزمایش  ی به  مردم

گرداند.  می  غافل  وتکالیفشان  را از واجبات  ، آنانشهوات  سوی  به  مردم  با برانگیختن

اند و  قلب  مفرح  که  ای نفسی  ها وآرزوهای خواستنی  اند از: تمام عبارت  شهوات  این

  شما دوستی  برای  شده  آراسته «ازجمله»نماید.  می و خوشی  لکت  از آنها احساس  قلب

و   اشتیاق  کثرت  سبب  ها ذکر فرمود، به ستنیخوا  این  رأس را در  زنان «وپسرانزنان»

  گردانید نه  مخصوص  یاد آوری را به  . و پسران آنان  سوی به  مردان  نفسهای  تمایل

ما : » است  آمده  شریف  . در حدیث و فراگیر نیست  عام  دختران  را زیرا محبت  دختران

را بر   زیانبارتر از زنان  ای از خود، فتنه النساء: بعد  من  الرجال  اضرعلی  فتنه  بعدی  ترکت

  فرزندان  و توالد و تناسل  زنان، پاکدامنی  به  از محبت  اما اگر هدف«. ندارم  سراغ  مردان

  آمده  شریف  در حدیث  که است، چنان  مستحب  امر مطلوب، بلکه  باشد؛ این  شایسته
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  زن آن،  متاع  و بهترین  است  متاع  دنیا همه : حلةالصا أةوخري متاعها املر  الدنيا متاع» : است

مقنطره»  شده، محبت  آراسته  مردم  برای «و»«. باشد می  شایسته وسيمقناطير زر  «از

وبسیار   هنگفت  مال  است، و مراد از آن  قنطار و هر قنطار صد رطل  قناطیر: جمع

  نقل جبیر . از سعیدبن شده نیدهگردا  مقادیر زیاد مضاعف  به  : یعنی باشد. مقنطره می

ظهور   هنگام  به  که  شویم باشد. یادآور می مراد از آن، صدهزار دینار می  که  است  شده

  شده  آراسته  مردم  برای «و»وجود داشتند.  دار از مقنطرها در مکه اسالم، صد مرد سرمایه

  : یعنی اند. یا مسومه ا شدهدر چراگاهها ومراتع ره  که  : اسبانی یعنی «مسومهاسبان»

 «و»شوند  می  تمییز داده  دیگر اسبان از  آن  وسیله  به  که  ای با نشانه  شده  گکاری نشانه

و»اند از: شتر و گاو و گوسفند  عبارت  که «چهارپايانمحبت»  شده  آراسته  مردم  برای

بهرههمهاين»شود.  می  آن  و کشت  خود زمین شامل  : مزارع، که یعنی «زراعتمحبت

فنا   که  دنیاست  زندگانی  گکرای  های ا بهرهذکرشد، تمام  : آنچه یعنی «دنياستزندگاني

نزد»  است  ماند و جاودانه می  که «نيكوفرجام»  که  آن  حال«و»ماند  نمی  شود و باقی می

«.خداست

  شهوات  معتدل  را از محبت  انسان  که  نیست  قطعا این  کریمه  آیه  هدف  که  باید دانست

ٿ  ﴿فرماید:  می دیگری  در آیه  تعالی  حق  که  این  دلیل  باز دارد، به  است  فطری  امری  که

خدا   زینت  کسی  محمد! بگو: چه  )ای  ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

/   اعراف( »؟ گردانیده  حرامرا   پاکیزه  های و روزی  آورده  بیرون  بندگانش  برای  را که

در   و گرفتارشدن  شهوات  در محبت  روی ؛ افراط و زیاده شده  منع  آنچه  پس«. 02

  انسان  و آخرتی  دنیوی  وظایف و  شهوات، دین  با طغیان  که  ای گونه است، به  آن  گردونه

و   پلیدی  نیز مستدعی ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴿:  شود. عبارت  سپرده  فراموشی  به

  است، پس  شهوات  این  بیانگر طبیعت تعبیر،  این  نیست، بلکه  شهوات  منفوربودن

قرار دهند،   آن  طبیعی  را در جایگاه  شهوات خدا  بندگان  که  است  آن  مطلوب

وجود از   در عرصه  نشود که  ارزشهایی  علیه  طغیان  سبب  آن  به  دلبستگی  که  ای گونه به
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شناسد و در  می  رسمیت  را به  فطری  نیازهای تر و برترند. بنابراین، اسالم گرامی  شهوات

 . غرایز نیست  صدد سرکوب

  چیزهارا در دل  این  طبعا محبت  متعال  خدای»گوید:  می« القرآن  معارف»تفسیر   صاحب

  اگر طبیعت : که این جمله  از آن وجود دارد؛  حکمت  امر هزاران  و در این  قرار داده  انسان

  چه  صورت  خوردزیرا در آن می  هم به  جهان  نبود، نظام  چیزها مایل  این  طرف  به  انسان

  شود، یا تمام  را متحمل  گری وصنعت  و کارگری  کشاورزی  زحمت  که  نیاز داشت  کسی

 دارد.  مبکول  را در تجارت  خویش  مساعی

ایجاد شود   انسان  اشیا در طبیعت  این  محبت  که  تاس  نهفته  در این  جهان  و بقای  آبادی

  فکر از خانه  این با  هنگام  آنها برآید، کارگر صبح  آوری و جمع  تا او خود درصدد تهیه

کند  می  را ترك  خانه  اندیشه  آورد، ثروتمند با این  دست به  پول  مقداری  آید که می  بیرون

  تهیه  لوکس  بیاورد تا از او کاربگیرد، تاجر، وسایل  یکارگر  کرده  صرف  پول  قدری  که

کار  خود را به  سعی  نهایت  بیندوزد، مشتری ای نشیند تا سرمایه می  در انتظار مشتری  کرده

  کند، اگر اندکی  مورد نیاز خود را خریداری  ووسایل  دارد، اسباب  که  برد تا با پولی می

و   است آورده  بیرون  هایشان را از خانه  همه  که  است  دنیوی  عالیق  شود، همین  تأمل

 . است  قرار داده  و مستحکم  منظم  اصولی  را براساس  جهان  تمدن  نظام

  انسان  در قلب  دنیوی  نعمتهای  و محبت  اگر میل  که  است  دیگر این  حکمت

آنها   به  ند و نهک  را درك  اخروی  های نعمت  تواند طعم باشد، نمی  قرارنداشته

  باشد تا بهشت  نیک  اعمال  درصدد انجام  دارد که  نیازی  چه  باشد، پس  داشته تمایل

 یابد.  نجات  بد پرهیز کند تا از دوزخ  نماید و از اعمال  راکسب

ا در اشیاطبع  این  محبت  که  است  است، این  در اینجا بیشتر مورد توجه  که  سوم  حکمت

و   شده  آنهاغرق  در محبت  کسی  چه  شود که  گرفته  تا از او امتحان  ایجاد شده  انسان  دل

  وقوف  آن  بودن و فانی  گکرا بودن  بر حقیقت  کسی  کند و چه می  را فراموش  آخرت

  سیر سعادتباشد و آنهارا در م فکر آنها می  به  و معقول  حد ضرورت  و فقط به  یافته

  همین  به  تزیین  این  حکمت «کهف«  ( از سوره4)  در آیه  که د. چنانبر کار می به  اخروی

ما )  ﴾ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ    ﴿:  است شده  بیان  صورت
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  را مورد آزمایش  تا مردم  قراردادیم  زینتی  زمین  برای  است  زمین  بر روی  را که  آنچه

 دهد(.  می  انجام  نیک  عمل  کسی  چه  که  قرار دهیم

  ( سوره28) ؛ مانند آیه شده  داده  نسبت  شیطان  به  تزیین  نوع  از آیات، این  در بعضی  ولی

عقال  شرعا و  که است  چیزهایی  مراد از آن، تزیین ﴾ڄ  ڃ   ڃ  ڃ﴿«: انفال»

  تزیین  از حدبد باشد وگرنه  گکشتن  سبب  به  که  است  تزیین  درجه  بد باشند، یا مراد آن

  نیز وجوددارد، بنابراین، در بعضی  در آنها فواید بسیاری  بلکه  تنها بد نیست  نه  مباحات

 . گکشت  ذکر آن  طور که همان شده،  داده  نسبت خداوند  ا بهصراحت  تزیین  این  آیات

سازد و  می  را خسته  انسان  و جان  بودن، روح  مادی  فکر مسایل  ا بهدائم  که  نیست  شکی

  انسان  برای  عکاب کند و خود این، نوعی  می  سلب  از دنیا را نیز از انسان  استفاده  مهلت

  با اعتدال  را همراه  الهی  احکام  باید رعایت  امور دنیوی  در میدان  . بنابراین، تالش است

  کار بردن ا بهباشد؛ لک  داشته را مدنظر  دو جهان  و رستگاری  خود داشته  العین  در نصب

  از آخرت  انسان  آن  سبب به  که  صحیح  در راه  روی  و یا زیاده  نادرست  های در راه  آن

 . است  هالك  ورزد، مایه  غفلت

 گوید: می آنجا که  کشیده  نظم  به  طور عالی را به  مضمون  قدر این چه  رومی  موالنای

  است کشتی  هالك  یدر کشت آب       است پشتی  اندر زیرکشتی آب

مفید و   باشد برایش  زیر آن  اگر آب  که  است  ای مانند کشتی  وجود انسان  دنیا برای  متاع

  دنبال  را به  آن  و نابودی  شدن  یابد، غرق  راه  کشتی  درون  به  اگر آب  یاریگر است، ولی

 .1«خواهد داشت

 : ناظر است  حقیقت  همین به  بعدی  آیه

  

ەئ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې   ى  ى  ائ  ائ  ۈ  ٴۇ 

ېئ ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ۇئ ەئ  وئ  وئ
آيابه»   ارزش بی  ها و آرزومندیهای خواستنی  بهتر از این  : به یعنی «بهترازاينهابگو:

كهآنانبراي» : است  چیز بهتر این  ؛ آن کنم می  آگاهتان  اینک «؟كنمآگاهتان»  دنیوی
                                                 

 . پور ی با تلخیص حسین  محمدیوسف  از عالمه  فارسی  ، ترجمه» القرآن  معارف»تفسیر  1
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پيشهتق باغهاييكردهوا فرودستكهاستاند، جويباراناز است،جاريآنها

آنندجاودانه و» رساند نمی  گزندی  آن  و فنا به  مرگ  که  ای جاودانگی  چنان «در

ودیگر   و نفاس  حیض  از پلیدیهای  دارند که  : همسرانی یعنی «دارندپاكيزهجفتهايي

از» طور مستمر به «و»گردد، پاکند  می  عارض  دنیایی  مسرانه  به  که  هایی پلیدی

  نعمت  شدن  را از دگرگون  برخورداری، ایشان  این  که «خداوندبرخوردارندخشنودي

  رابراساس  لکا، هر کس «بيناستوخدابربندگانش»گرداند  خاطر می  و آسوده  ایمن

  تعالی  حق که  این  دهد. دلیل جزا می و  پاداش  و عملش  ایمان  و برحسب  استحقاق

سزاوار   آنان فقط  که  است  گردانید این  برتر مخصوص  نعمت  این  دریافت  را به  متقیان

 باشند. برتر می  نعمت  این

 کند: می  توصیف  را چنین  با تقوایش  بندگان  خداوند متعال  گاه آن

  

ڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ايمانگويند؛ميكهآنان» ما کتابها و پیامبرانت   تو و به  به «ايمآوردهپروردگارا!

عذابگناهان»  خویش  و رحمت  فضل  به «پس» از را ما و بيامرز را دوزخما

«.نگاهدار

  

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
و»کنند  و پرهیزمی  شکیبایی  وی  و از محرمات خدا  بر طاعت  اند که «صابرانآنان»

و»  است  ومستقیم  راست  در آشکار و نهان  نیتها و دلها و زبانهایشان  اند که «صادقان

درخواهانوآمرزش»  است  و تپنده  او خاشع  برای  دلهایشان  خدایند که «فرمانبرداران

.  است  هآمد  بسیاری  احادیث سحر،  استغفار در اوقات  و در فضیلت «اندسحرگاهان

  شروع  اند. البته بامداد یا نماز آخر شب نماز  گویند: مراد از آن، نمازگزاران می  بعضی

نماید.  می  بامداد طلوع  که  گاه کند تا آن می  پشت  شب  که  است  سحر از هنگامی  اوقات

  ييقى  لدنيا حنيسامء ا إىل  ليلة  كل  يف ىلوتعا  اهلل تيارك  ينزل»:  است  آمده  شریف  در حدیث
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  من  ؟ هل له  ستجيبأف  داع  من  ؟ هل فأعطيه سائل  من  : هل خري، فيقولاأل الليل   ثلث

ماند ی  می  باقی  آخر شب  سوم  یک  که  گاه ی آن  هرشب  : خداوند متعال؟ له غفرأمستغفر ف

او   به  که  تهس  ای کننده فرماید: آیا درخواست می  پس آید، دنیا فرود می  آسمان  به

  که  هست  خواهی  ؟ آیا آمرزش کنم  را اجابت  دعایش  که  هست  ای ؟ آیا دعاکننده ببخشم

زیرا خداوند   است  با حضور قلب  همراه  زبان  به  آمرزش  استغفار: طلب «.؟ او را بیامرزم

  سلف  علمای نزد  که  است  پکیرد. گفتنی است، نمی  غافل  قلبش  را که  کسی  دعای  متعال

 تعیین  است، بدون  وی  سزاوار ذات  که  است  آمدنی فرود  تعالی  حق  مراد ازفرود آمدن

کرده،  تأویل  تعالی  حق  فرشتگان  آمدن فرود  را به  آن  چند قرطبی . و هر و مکان  کیفیت 

 . است  راجح  اول  رأی  ولی

  

ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ     ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ

ڃ
اگواهي» و   تکوینی  داد؛ با آیات  و آگاهی  داشت  کرد و اعالم  : بیان یعنی «هللداد

 با  تعالی  حق  پس «نيستمعبوديجزاوهيچكه»خود   روشن  و حجتهای  تشریعی

فقط او   که  و این  خویش  حدانیت و  سوی آفریده، ما را به  که  و آنچه  کرده  بیان  که  آنچه

  گواهی  دهند، که می نیز گواهی «وفرشتگان»  است  کرده  است، راهنمایی  معبود بر حق

  دهند. گواهی می  نیزگواهی «دانشوصاحبان»  است  هللا  وحدانیت  آنها، اقرار به

. و  است  با زبان  مردم  به  حقیقت  این  و بیان هللا  وحدانیت  به  ایمانشان  معنی  به  آنان

ساخته،   مقرون  خویش  فرشتگان  خود و نام  علما را با نام  نام خداوند  که  در این

  روایت  عوام  . از زبیربن است  علم اهل  برای  سترگ  و فخر و شرفی  بزرگ  فضیلتی

  وترا تال  کریمه  آیه  این  که  شنیدم  عرفه در صخدا  فرمود: از رسول  که  است  شده

از   حقیقت  نیز بر این  ! من پروردگارم  ای» فرمودند:  شریف  حدیث  در این  کردند، سپس

  قیام  عدل  امور به  در تمام : خداوند یعنی «داردقيامعدلبههمواره»«. هستم  گواهان

كه»  و داد است  عدل  برپادارنده  دارد، یا همواره او حكيمجز و هيچتوانا است،

  کریمه  آیه  این  خواب  هنگام  به  هر کس: » است  آمده شریف  در حدیث «نيستمعبودي
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  آمرزش  طلب  برایش  تا روز قیامت  آفریند که می  هفتادهزار فرشته  تعالی  را بخواند، حق

 «.کنند می

  های اسقف زا  دو تن  سؤال  پاسخ در  کریمه  آیه  اند: این گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

و   گواهی  بزرگترین پرسیدند: صخدا  آمدند و از رسول  مدینه  به  شد که  نازل  شام

  دو ایمان  شد، آن نازل  آیه  این  ؟ و چون چیست  در کتابش  عزوجل  خدای  شهادت

 آوردند.

 

ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    

گ  گ  گ    ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک
  تعالی  حق و «استاسالمنزدخداهمان»  شده  و پکیرفته  مقبول «درحقيقت،دين»

  است، یعنی  اسالم الهی  مورد رضای  دین ! پکیرد. آری نمی  را از احدی  غیر از آن  دینی

اند و  دهبو  آور آن پیام ‡ عظام  و انبیای  است  تعالی  بر توحید حق  مبتنی  که  آیینی  این

نیز هست،   ایمان  در اینجا، دربرگیرنده« اسالم«  . کلمه است  بوده  ایشان  همه  مورد اتفاق

كهوكساني»شود  ی می  ی هر سه  وعمل  تصدیق، قول  ؛ مشمول اسالم  که  روی  از آن

يكدادهآنانبهكتاب با دينشده، در  : یعنی «نپرداختنداختالفخدابهديگر

همدیگر،   در میان  و نصاری  خود و بازیهودیان  در میان  خود، نصاری  در میان  یهودیان

دو   که  علمی «آمدبرايشانعلمكهازآنمگرپس»نپرداختند   اختالف  به  در امر دین

  توحید باری  علم، بر وجوب  این  بود، که آن  مشمول  و انجیل  تورات  آسمانی  کتاب

بغييسبببههمآن»دارد   صراحت  فرمانش  به  شدن و تسلیم  وی  طاعت  و لزوم  تعالی

آیا پیامبر   که  حقیقت  در این  یهود و نصاری  اختالف : یعنی «وجودداشتميانشانكه

و   عیسی  در نبوت  اختالفشان  یاخیر، همچنان  پیامبر است  حق به صخاتم

در   که  است  حسدی  سبب و دارند، فقط به  داشته خود  یاندر م  که  دیگری  اختالفات

  گفتند: نصاری  یهودیان  که  تا بدانجاست  اختالف  و دارد، این  وجود داشته  میانشان

  سبب به  اختالفات  این  همه ! نیستند. آری  برحق  یهودیان گفتند:  نیستند، و نصاری  برحق

و»  و حسد است  و خودبرتربینی  کبر و خودخواهی  انگیزه  و به  آنها از حق  دوری
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را   و آنان «استالحسابخداسريعبداندكهورزد،پسخداكفرآياتبههركس

 کند. می  بسیار زود مجازات

  

گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
توا» !صمحمد  ای «پس» با :  یعنی «كردندمحاجه»  تعالی  توحید باری  درباره «گر

رويبگو:من»  خویش  شده  تحریف  و سخنان  باطل  کردند؛ با شبهات  و مناظره  جدال

  گردانیده او خالص   را برای  خویش  و عبادت  : دین یعنی «امخدانمودهخودراتسليم

  حق  برای  چهره است، و وقتی  آن  شرف  جهت به« جهو». ذکر  ام او نموده  سوی و بهو ر

از «كردهمراپيرويوهركه»  است  او تسلیم  به  اولی  طریق به  بود، غیر آن  تسلیم  تعالی

  او خالص  را برای  خویش  و نیت  نموده خداوند  مسلمانان، او نیز خود را تسلیم

 . گردانیده

  مشرکان در اینجا مراد  کتاب، که بی  قوم  : یعنی امیین «گوبواميينكتاباهلوبه»

آيا»بگو:   آنان به ! را بخوانند. آری  آن  نداشتند که  ای آسمانی  اند زیرا آنها کتاب  عرب

  شما را به  که  است  دهآم  بسیاری  قاطع  شما برهانهای  : برای یعنی «ايد؟آوردهاسالم

اید، یا  کرده  عمل  آن  موجبات  و به  را پکیرفته  آیا اسالم  اینک دارد، وامی  اسالم  قبول

قطعاهدايتآوردهاگراسالمپس»خیر؟    شک بی  که  هدایتی  به : یعنی «اندشدهاند،

واگرروي»اند  رسیده  دنیا وآخرت  رستگاری  و به  گردیده  است، نایل  بزرگ  ای بهره

تو فقط   : مسئولیت یعنی «توستبرعهدهپيامفقطرساندن»  حجت  از قبول «برتافتند

را از   مبادا جانت  نیستی، پس مسلط  و تو بر آنان  آنهاست  به  الهی  پیام  رساندن

خداوند»  بفرسایی  ایمانشان  بر عدم  خوردن حسرت   بندگانش«  امور و احوال «بهو

 دهد. جزا می  اعمالشان ررا در براب  آنان  که  باش  لکا مطمئن« بیناست

  آن  بعثت  بودن  بر عام  دالیل  از آیات، از آشکارترین  آن  و امثال  کریمه  آیه  این

  آیه  در بیشتر از یک  و سنت  کتاب  که است، چنان  خلق  تمام  سوی به ص حضرت
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 سود:واألمحر األ  إىل  بعثت»:  است  آمده  شریف  دارند. در حدیث  داللت  بر آن  وحدیث

  شریف  درحدیث  همچنین«. ام گردیده  مبعوث [خلق  کافه  یعنی]  و سیاه  سرخ  سوی به

  به  شدند، اما من می فرستاده  خودشان  قوم  سوی همه، مخصوصا به  پیامبران: » است  آمده

 «.ام گردیده  مبعوث  مردم  عموم  سوی

  

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  

ۉ  ې   ې  ې  ې ۅ  ۉ 
 مراد از آنان «كشندميناحقرابهورزندوپيامبرانخداكفرميآياتبهكهكساني»

  رسول  جان را کشتند و به ‡ ماقبل  از انبیای  برخی  اند که  در اینجا، مخصوصا یهودیان 

مي»نیز سوء قصد نمودند   ص اکرم كسانيو كهكشند :  یعنی «قسطبهرا

را   ظالم  از منکرند که  و ناهیان  معروف  به  آمران  آنان «كنندازمردمامرمي»وداد  عدل هب

بهآنانپس»دارند  بازمی  وی  از ظلم :  بشارت «دهبشارتدردناكعذابيرا

 قصد تهدید، تحقیر و استهزاء  در خبر بد، به  آن  و بکارگرفتن  خبرسرورانگیز است

 . آنهاست

  پیامبران  بودند که  اسرائیل از بنی  گروهی»گوید:  می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان مبرد

را   پیامبران  آنان  کردند، ولی  دعوت خداوند  سوی را به  و آنان  آمده  نزدشان  به

آنها را   کرده  قیام  دعوت  مسئولیت  به  دیگری  پیامبران، مؤمنان  بعد از آن  کشتند، سپس

  آنان  درباره  آیات  این  را نیز کشتند. پس  ایشان  فراخواندند، ولی خدا  دین  سوی هب

و   تا روز قیامت  حق  از راه  منحرف  یهودیان  ؛ شرمسار ساختن مراد آیه«. است  شده  نازل

 بردند. سر می به ص حضرت آن  در زمان  که  است  یهودیانی  تهدید و سرزنش

  کسی چه»پرسید:  صخدا  از رسول  جراح  ابوعبیده  که  است  دهآم  شریف  در حدیث

  به  امر کننده را، یا  پیامبری  که  دارد؟ فرمودند: مردی  تری سخت  عکاب  در روز قیامت

«. کردند  راتالوت  کریمه  آیه  این  گاه باشد. آن  را کشته  از منکری  کننده  و نهی  معروف

بود.   نیز واجب  پیشین  از منکر بر امتهای  و نهی  معروف  به امر  که  شویم یادآور می



322 

کند،  می  منکر نهی امر یا از  معروف  به  که  کسی: » است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

 «.اوست  کتاب  و خلیفه  اوست  رسول  و خلیفه  در زمینش  خداست  او خلیفه

و   سنت از منکر ی در نزد اهل  کننده و نهی  وفمعر  به  از شروط امر کننده  که  باید دانست

  بر ذمه  عامی واجب  این  باشد، بلکه  عدالت  حتما او از اهل  که  نیست  ی این  جماعت

  بر آن  که  منکر برهر کسی  دادن تغییر  که  بر این  مسلمانان  . همچنین است  مسلمانان  تمام

  معین  شریف  تغییر منکررا احادیث  مراحل  البتهدارند.   باشد، اجماع می  واجب  تواناست

ما در   باشند. و باز هم مقید می  قید استطاعت  احادیث، به  این  همه  است، ولی  ساخته

  مربوطه  ی در آیات  تفسیر شریف  را دراین  از منکر، احکامی  و نهی  معروف  مورد امربه

 کرد.  خواهیم  ی بیان  آن

  

ۆئ  ۆئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ى  ائ ائ    ەئ   ى
  که نیکی  اعمال  : برای یعنی «استشدهتباهدردنياوآخرتاعمالشانهمانانندكه»

  آنان ماند تا با نمی  باقی  اند، اثری داده  ستیز در دنیا انجام  حق  پیامبرکش  کافران  آن

  و ذلت  ر گرفتند وخواریقرا  در دنیا مورد لعنت  شود، پس  معامله  حسنات  اهل  همچون

و»دارند   و روزگاربدتری  مسلما حال  که  هم  رو نمود و در آخرت  بر آنان  و پستی

 کند.  دفع  را از آنان  عکاب  که «نيستياوريهيچبرايشان

  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ 

ٿ  ٿ
  احبار وعلمای  آنان «شدندداده»  تورات «ازكتابايبهرهراكهكسانيآيانديدي»

اند  شده  داده  ای بهره  از آن  که  کتابی  : همان یعنی «هللاكتابسويبهچونكه»یهود اند 

از  «اعراضحالبهازآنانگروهيگاهكند،آنحكمشوندتاميانشانميفراخوانده»

ميروي»اند  شده  فراخوانده  آن  ویس به  که  آنچه  اجابت و   علم  درعین «تابندبر

 معترفند. هم  آن  به  عمل  وجوب  به  که  این  دارند و در عین  از آن  که  ای آگاهی
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 ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

  برحسب «آنانبودكهسبببدان»  تعالی  حق  حکم  از قبول  گرداندنشان روی «اين»

فقط   وآن «رسدمانميبهمعينجزچندروزيدوزخگفتند:آتش»پندار غلط خود 

آنچه»  ایم را پرستیده  ما گوساله  که  است  مقدار اندکی  همان   و به «كردندافتراميو

دينشانآنان»ساختند  برمی  دروغ در   ن، همینآ  ازجمله  که «استكردهفريفتهرا

  و دوستان  ما فرزندان : که  است  سخنشان  آن، این  شد، و ازجمله  بیان  که  است  سخنی

  نیز، این  پنداشتند و پیروانشان  خود را راست  دروغهای  این  آنان  پس ! خدا هستیم

 دروغها را باور کردند.

فرمود:   که  تاس  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن

رفتند   آنان  دینی  مدرسه  ، بهخدا  سوی به  یهودیان  منظور دعوت به صخدا رسول

زید  بن عمرو و حارث  بن نعیم  هنگام  کردند، دراین  دعوت خدا  دین  سوی را به  وآنان

  آن ؟ هستی  و آیین  دین  تو بر کدامین محمد!  گفتند: ای ص حضرت  آن  به  خطاب

بود!   یهودی که  هم  گفتند: آخر ابراهیم«. هستم  ابراهیم  بر دین»فرموند:  ص حضرت

ما و شما   در میان را بیاورید که   تورات  است، پس  اگر چنین»فرمودند:  صخدا  رسول

را   سوره  ز این( ا22ی  20) عزوجل، آیات   خدای  گاه نپکیرفتند. آن  اما آنان«. کند  داوری

 فرمود:  تهدیدکنان  د از آنکرد و بع  نازل

  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڃ   چ  چ   چ  چ  ڇ ڃ  ڃ 
درآنشكيهيچكهرادرروزيآنانكهگاهآن»  حالشان «خواهدبودچگونهپس»

  است  روز قیامت  دهد، که نمی  راه  خود شکی  به  آن  در وقوع  عاقلی  آدم  و هیچ «نيست

آور» شوند و با  می روز گرفتار  آن  در دام  ناخواه  خواه  باید بدانند که  آنان «؟يمگرد

روز   در آن ! کنند. آری را از خود دفع  توانند آن هایی، نمی پردازی ها و دروغ حیله  چنین

  به  شدن اند و با فریفته سر ستیز داشته  با خدا و رسولش  که  از کسانی  و امثالشان  آنان  به

  شود که می  اند، روشن ورزیده  وجسارت  جرأت  خویش، بر خداوند متعال  یها رساختهب

را   آنان  سبحان  خدای  و چون  نداشته  سودی  حالشان  گریها به ها و حیله بافی دروغ  این
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  قابل  عکری  نزد وی  اکاذیب  آید، این  در میان  وحساب  گردآورد و سؤال  نزد خویش

جزايهركسبه»  روز که  در آن  خواهد بود حالشان  چگونه «و»  نیست  پکیرش

بر گناهانشان، یا   گناهی  با افزودن «نرودستمآنانشودوبهدادهتماميبهكردارش

 ؟.  شان شایسته  از اعمال  چیزی  کاستن

  

ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڎ  ڈ      ڈ

ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  ڳڳ  ڱ   
  کار را همه که یو شکر پروردگار خویش، درحال  تعظیم  در مقام !صمحمد  ای «بگو»

و   جنس  مالک  : ای یعنی «ملكمالكبارخدايا،اي»  ای کرده  و بر او توکل  او سپرده  به

كهكسهرآن»  فرمانروایی  حقیقت فرمانرواييرا هركهبخشيميبخواهي، از و

ميفرمانرواييبخواهي هركهرا بخواهيگيري، هركهبخشيميعزترا و

  نه «توستدستبه»و تقدیر   آفرینش  از روی «خيرگرداني،همهخوارميرابخواهي

 گوید: کثیر می . ابن است  مطلق  ات و توانایی «وتوبرهرچيزتوانايي»غیر تو   دست به

 شکر نعمت  سوی را به  و امتشان ص پیامبر خویش  سبحان  خدای  کریمه  آیه  ر ایند»

پیامبر   را به  و آن  گرفت  اسرائیل را از بنی  کند زیرا او نبوت می  ارشاد و توجیه  خویش 

 صاالطالق علی االنبیاء  و خاتم  و جن  انس  سوی به  خویش  عربی، فرستاده  قریشی
  به  گردانید که  مخصوص  هایی ویژگی  را به  خویش  پیامبر محبوب  نکرد و ای  تفویض

  به  خویش  و شریعت  صفات  علم  دادن  است، چون  نشده  داده  از پیامبران  پیامبری  هیچ

  و آینده، آشکارساختن  گکشته  از اخبارغیبی  ای بر پاره  ساختنشان  ، آگاهص حضرت  آن

از   و غیر این  زمین  و مغارب  در مشارق  امتشان  نتشر ساختنبر ایشان، م  آخرت  حقایق

 «.اند  سزاوار شکر وسپاس  همه  که  هایی موهبت

کردند تا   درخواست  از خداوند متعال صخدا  : رسول است  آمده  نزول  سبب  در بیان

 شد.  نازل  کریمه  آیه  این  ببخشد، پس  امتشان  را به  و فارس  روم  فرمانروایی
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ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ     ۆ  ۈ   
بهشب»  که  پروردگارا! تو همانی !صمحمد  بگو ای  همچنان رارا روز و روز

افزایی،  می  آن  و بر کوتاهی  کاهی می  این  : از درازی یعنی «آوريدرميشببه

  تفاوت  تا با هم  افزایی می  یکی  و بر این  کاهی می  یکی  از آن  وند، سپسش برابر می گاه آن

در   ثابتت  قانون  گردانی، و این و برابر می  بار دیگر آنها را میزان  گاه آن یابند،

.  افزایی می  از آنها بکاهی، در دیگری  از یکی  هر چه  است، پس  سال  فصلهای تمام

  سال  ایام  و روز در تمام  شب  زمان  که  است  خداوند متعال  قانونمندی  بنابرهمین

  دیگر و درهیچ  با فصل  فصلی  مقدار ثابت، در هیچ  و این  است  ( ساعت22)  طورثابت به

ازراومردهآوريميبيرونراازمردهوزنده»ندارد   دیگر اختالف  با مکان  مکانی

را   مرده  نطفه آوری، سپس می  بیرون  مرده  را از نطفه  و زنده  روح  ذی  : انسان یعنی «زنده

  از تخم، درخت را  و مرغ  آوری می  بیرون  را از مرغ  تخم  گونه زنده، همین  از شخص

  اند که گفته  خرما. بعضی را از درخت  هسته  آوری، سپس می  بیرون  آن  خرما را از هسته

هركه»  را از مؤمن و کافر  آوری می  کافر بیرون را از  : مؤمن است  این  معنی راو

. در  بخشی می  و فراوان  فراخ  ای او روزی  : به یعنی «دهيميروزيحساببخواهي،بي

  اسم»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده ك عباس ابن  روایت  به  شریف  حدیث

  آل  آیه  کند، در این می  را اجابت  عایشاند بخوانند،  او را بدان  چون  که خداوند  اعظم

 «.است  عمران

  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  

وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ
  که است  کرده  روایت  عباس از ابن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  جریر طبری ابن

بودند تا از  برقرار کرده  دوستی  رابطه  از انصار مدینه  با جمعی  از یهودیان  فرمود: گروهی

  به  دلسوزانه  ازمسلمانان  جمعی  میان  بر گردانند، در این  را از دینشان  طریق، ایشان  این

بپرهیزید،   پیوند دوستی  مکار حکر کنید و از این  یهودیان  گفتند: از این  انصاریان  آن
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  خویش  دینی  برادران  نصیحت انصاریان،  در افگنند. اما آن  فتنه  به  ینتانمبادا شما را در د

ـبهكافراننبايدمؤمنان»شد:   نازل  بود که  را نپکیرفتند، همان ـبهمؤمنانجايرا

باشند   متمایل  با آنان  همیاری  به بورزند و قلبا  و با آنها مهر و محبت «بگيرنددوستي

بگیرد   و دوستی  والیت  به  مؤمنان جای را به  کافران  : هرکه یعنی «كندچنينوهركه»

  نیست، بلکه  ای بهره  هیچ خداوند  : او را ازدوستی یعنی«چيزازاهللنيستدرهيچ»

مگر»  است  جسته  بیزاری  و او نیز از وی  بریده  تعالی  از حق  خویش  احوال  او در همه

كردننوعيبهكهآن حذر آناناز ظاهرا با   که  : مگر آن یعنی «كنيدرادفعشر

  است، و این  ناراحت  از آنان  دلهایتان  که  درحالی کنید،  اظهار دوستی  با آنان  زبانهایتان

سر برید و در  به  استضعاف  حال  کفار به  شما در میان  که  است  مباح  در صورتی  کار هم

 باشید.  نداشته  وتوانی تاب  برابر آنان

کفار و  با  را از مالطفت  مؤمنان  سبحان  آیه، خدای  در این»گوید:  می  عباس ابن

 در . مگر کرده  نهی  مؤمنشان  کیشان هم  جای اسرار به  محرم  عنوان آنها به  گرفتن

ظاهر امر با  نند درتوا می  ناچاری  از روی  باشند، ایشان  غالب  کفار بر مؤمنان  که صورتی

گوید:  او می هم«. ورزند با آنها مخالفت  اما در کار دین  نموده  و محبت  اظهار لطف  آنان

  آن  شود که  مجبور ساخته  سخنی  گفتن  به  : کسی که  از این  است  عبارت  زبان  به  تقیه»

  که آورد، در حالی می  را بر زبان  سخن  آن مردم  است، لکا از ترس خدا  معصیت  سخن

باید   رساند. ولی نمی  در دین  زیانی  وی  به  ای تقیه است، چنین  مطمئن  ایمان  به  قلبش

  کشتن  به  ، دست«تقیه«  عنوان  تحت  نباشد که  و چنین است  زبان  فقط به  تقیه  که  دانست

«. شود عکور شناخته نمیم  صورت  در این  بیاالید، که  گناهی دراز کند، یا خود را به  کسی

  مردمی  : ما بر روی وقلوبنا تلعنهم  قوامأ  وجوه  نا لنكرش يفإ: »فرماید می ابودرداء

ازخود»«. کند می  را لعنت  آنان  دلهایمان  که  درحالی خندیم، می  «وخداوندشمارا

و   دوستی  هب  اگر کفار را در آشکار و نهان «داردبرحذرمي»خود   مجازات : از یعنی

 جزا  شما را در برابر اعمالتان  پس «خداونداستسويبهوبازگشت»بگیرید   والیت

 دهد. می
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طور   به  قرآن، مسلمانان  از آیات  در بسیاری»گوید:  می« القرآن معارف»تفسیر   صاحب

  لمانانمس اند. شده  منع  شدت  به  با غیر مسلمانان  و مواالت  از دوستی  و مفصل  مجمل

  مقدس  دین در  اند که قرار گرفته  شبهه  صریحی، در این  آیات  چنین  از مطالعه  ناآگاه

  وجودندارد. از طرف  با دگراندیشان  اخالق  مدارا و حسن  برای  مجالی  گونه هیچ  اسالم

و   راشدین  ، رفتارخلفایصقرآن، فرمانها و عملکرد پیامبر  آیات  دیگر؛ از بسیاری

  با غیر مسلمین  وغمخواری  و اظهار همدردی  و سلوك  احسان  چنان کرام  ابهصح

اگر   . پس یافت  توان نمی  جهان از ملل  یک هیچ  را در میان  مانند آن  شود که می  ثابت

  و سنت  قرآن  و فرمانهای  احکام  کنند، میان  قضاوت  طور سطحی  به  مسلمانان

  با تعالیم  برخورد سطحی  نتیجه  تصورات  ؛ اما این افتخواهند ی  تعارض صپیامبر

  مختلف  از مواضع  است  موضوع این  مربوط به  را که  قرآن  . اگر آیات است  قرآن  حقیقی

  باقی  شکایتی  جای  غیر مسلمانان  برای  نه صورت،  و در آنها بیندیشیم، در آن  کرده جمع

  به  موضوع  خواهد شد و این  مشاهده  تعارضی و آیات  احادیث  در میان  ماند و نه می

  و غمخواری  مواالت، احسان، همدردی  بین  فرق  در آن  خواهد شد که  روشن  ای گونه

مقدار ناجایز   جایز و چه  اندازه  از آنها چه  که و این گردد،  معلوم  هر یکی  و حقیقت

 . است  چیزهایی  چه  جواز آن  دمع  و دالیل  وجوه ناجایز است،  که  و آن  است

  متفاوتی  درجات  یا دو گروه، دارای  دو شخص  بین  و رابطه  تعلق  که  است  این  اصل

  فقط مختص  که  است  قلبی  و مودت  یا محبت  قلبی  از تعلق، مواالت  درجه  ؛ یک است

 . جایزنیست  رتیصو  در هیچ  با غیر مؤمن  مؤمن  تعلق  گونه  و این  است  مؤمنان

  . البته است رسانی  و نفع  و خیر خواهی  همدردی  معنی  به  که  است  مواسات  دوم  درجه

.  جایز است  بر سر پیکارند با سایرین  با مسلمانان  که  ای غیر از کفار حربی  کار به  این

چ      چ  چ  چ     ڃ﴿:  است  شده  بیان  چنین  آن  تفصیل« ممتحنه«  از سوره  هشتم  در آیه

  شما را منع  تعالی  خدای)  ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

  هایتان اند شما را از خانه نکرده  وبیرون  جنگند در دین با شما نمی  که  کند از کسانی نمی

 رفتار کنید(.  با آنان  و انصاف  با احسان  که



312 

  است، که  و برخورد دوستانه  ظاهری  خلقی  خوش  آن  معنی  که  مدارا است  سوم، درجه

  مقصد از آن، فایده  که  وقتی  جایز است، از جمله  در مواردی  غیر مسلمانان  با تمام  این

از ضرر و شر   خود شخص باشند، یا هدف، حفظ  مهمان  باشد، یا آنان  دینی  رساندن

.  مداراست  درجه  دراینجا، همین ﴾ۇئ ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ﴿:  مراد از آیه  آنها باشد، که

حفظ   بخواهید خود را از شر آنان  که مگر در حالی  جایز نیست  : با کفار مواالت یعنی

با   از مواالت  نهی  مورد از حکم  باشد بنابراین، این می  ا مواالتمدارا صورت  کنید و چون

 . است  شده  کفار مستثنی

  معامالت و  کارگری  یا پیمان  یا اجاره  تجارت  با آنان  که  است  معامالت  چهارم، درجه

  از آن  که  بجز موقعی  جایز است  نیز با غیر مسلمانان  شود. این  انجام  و حرفه  صنعت

 برسد.  مسلمانان  عموم  به  معامله، ضرری

بر  . مدعا است  این  گواه  و دیگر صحابه  راشدین  و خلفای صخدا  رسول  عمل

  معامالت و باقی  کرده  را ممنوع  کفار حربی  به  اسلحه  فقها فروش  که  است  اساس  ینهم

 . کار کردن، هر دوجایز است  کفار یا خود برایشان  کار گرفتن  اند. اما به داده  را اجازه

و   همدردی و  احسان  آنچنان  با غیر مسلمانان  است  للعالمین رحمه  که صخدا  رسول

  مکرمه  در مکه که  شود. سالی نمی  یافت  در جهان  نظیرش  نمود که می  تاریرف  خوش

  کرده  بیرون  وطن را از صحضرت آن  که  دشمنانی  به صشد، پیامبر  قحط سالی

  دشمنان  شد و همه  فتح صپیامبر  دست  به  مکرمه  مکه  که  کرد و هنگامی  بودند، کمک

  یعنی «اليوم  عليكم  ال تثريب: »را آزاد کرد و فرمود  همهشدند،   اسالم  لشکریان  مغلوب

  خود نیز سرزنش  گکشته  وجرایم  بر مظالم  شوید بلکه نمی  شما امروز تنها بخشیده

گرفتند،  می  اسارت  را به  کسی  دشمنان با  در جنگ صحضرت  آن  نخواهید شد. وقتی

کند. کفار و  رفتار نمی  چنان  اوالد خویش با  کسی  کردند که رفتار می  با وی  چنان  آن

فکر   به  ایشان  گاه روا داشتند اما هیچ ص حضرت  آن  را به  آزار و شکنجه  انواع  مشرکین

 نکرد.  نفرین  آنان  در حق  وقت نیفتاد و هیچ  گیری انتقام

 زا  مانند دیگر مسلمانان  نیازمند غیر مسلمان  ذمیان  برای  عمر فاروق  حضرت

  صحابه و  راشدین  خلفای  که  است  مطلب  این  گواه  مقرر کرد. تاریخ  حقوق  المال بیت
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ومدارا و   اینها در حد مواسات  اند؛ همه افراد رفتار کرده  قبیل  با این  چگونه  کرام

 1«.است  شده  نهی  از آن  که  مواالتی  بود نه  انسانی  معامالت

 فرماید: می  نموده  را بیان  مخلوقات  همه  محیط خود به  معل  تعالی  حق  بعد از آن

  

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب     ىب  يب  جت  حتخت  مت  ىت  يت  

جث  مث  ىث
  باطنی  و همدلی  از دوستی «شماستهايرادرسينهاگرآنچه» صمحمد  ای «بگو»

ياداريدپنهان»  نیست  در آن  تعالی  حق  رضای  که  از اموری  با کفار، یا غیر آن

آنچهونيز»دهد  شما را جزا می  در برابر آن  پس «داندراميكنيد،خداآنآشكارش

عامتر وفراگیرتر   وی  بنابراین، علم«دانداست،ميرادرزمينرادرآسمانهاوآنچه

چيزي»ارید د یا آشکار می  را پنهان  شما آن  که  است  اموری  از آن برهر خداوند و

روبرو خواهید  او  صورت، با مجازات  نکنید زیرا در آن  لکا او را نافرمانی «تواناست

 شد.

 گوید: می  احکام  در بیان« المنیر»تفسیر   صاحب

با غیر   مسلمانان  و قرارداد میان  از آیات، از عقد پیمان  آن  و امثال  کریمه  دو آیه  ی این 1

  هنوزبر شرك  که حالی ی در  خزاعه  با قبیله صپیامبر خدا  که کند، چنان نمی  هین  آنان

وجود   باطنی  رضایت  کفر کافران  به  که  است  شرط این  بستند. ولی  بود ی پیمان  خویش

  را فراهم  آزارمسلمانان  اسباب  که  ای با کفار حربی  و مواالت  باشد. اما دوستی  نداشته

 . است  با آنها واجب  دشمنی  بلکه  اشند، جایز نبودهب  آورده

کفار در  از  جستن  یاری  که  است  بر آن  آیات، دلیل  این  ها برآنند که از مالکی  ی برخی 2

کافر را   علیه از کافر  جستن  اربعه، یاری  مکاهب  بیشتر پیروان  . ولی روا نیست  جنگ

باشد.   داشته  نیک  پندار و اندیشه  مسلمانان  کافر، به  آن  که  دانند، در صورتی جایز می

  اند که گردانیده شرط مشروط  این  را نیز به  جستن  یاری  این  ها حتی شافعی  ولی

 باشند.  آنها نیاز داشته  یاری  به  مسلمانان

                                                 
1

 . پور ـ با تلخيص حسين  محمديوسف  از عالمه  فارسي  ، ترجمه» القرآن  معارف»تفسير  
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  ارینگهد از:  است  عبارت  . تقیه است« تقیه«  بر مشروعیت  (، دلیل28)  کریمه  ی آیه 0

  تقسیم  دو نوع بر  دشمن  نوعیت  بر حسب  این  از شر دشمنان، که  جان، یا آبرو، یا مال

  باشد؛ پس  دین  دنیا. اگر دشمن  است، یا دشمن  دین  یا دشمن  شود؛ زیرا دشمن می

قادر نیست، بر   خویش دین  بر آشکار ساختن  در آن  قرار دارد که  در مکانی  که  مسلمانی

اظهار   توانایی  در آن  که برود  جایی  به  کرده  هجرت  مکان  از آن  که  است  اجبو  وی

در   که  رواست  نیست، بر وی  هجرت  و قادر به  است  را دارد و اگر از مستضعفان  دینش

  کند، اما این  و موافقت  همراهی با آنها در ظاهر امر  قدر ضرورت  دار کفر بماند و به

. و اگر دشمن،  عزیمت  خویش  دین  و آشکار ساختن  است  ت، رخصتاظهار موافق

  احساس  در جایی  خویش  امور دنیوی مال، یا  سبب  باشد و او به  انسان  دنیای  دشمن

 . است  واجب  بر وی  هجرت نیز  صورت  راجح، در این  قول خطر کند، به

 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ

ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
شده،حاضرمرتكببديوآنچهآوردهجايبهكارنيكآنچههركسيكهروزي»

كاشيابدوآرزوميميشده  «دوربودايفاصله»بد   کارهای «اووآنميانكند:

 بد خویش  ملهرگز با ع  دارد که  دوست  از شما در آخرت  هر یک»گوید:  می حسن

  علت «.برد می  لکت  خویش  و او از گناه  است  برعکس  روبرو نشود، اما در دنیا حال 

نیز آمده،  (28)  در آیه  که« دارد برحکر می  و خداوند شما را از خودش: » تکرار عبارت

  مؤمنان  هوش و  گوش  آویزه  هشدار بزرگ، همیشه  تا این  هشدار است  تأکید بر این

بر   که  ای و مهربانی  لطف  حال، از روی درعین  تعالی  حق  نگردد ولی  شد و فراموششانبا

گرداند:  می  پیوسته  خویش  رأفت  را به  تهدید شدید و هشدار سخت  دارد، این  بندگانش

به» خدا   تعالی  حق  از رأفت» گوید: می  بصری  حسن «استرئوفبندگانشو

  آن  در معنی  بعضی «.دارد برحکر می  را از کیفر خویش  آنان  که  است  بربندگان

بر   آنان  دارد که  دوست  است، پس  و مهربان  رئوف  خلقش  به  گویند: خداوند متعال می

 باشند.  اش پایدار و پیرو پیامبر گرامی  قویمش  و دین  مستقیم  راه
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چ  چ  چ   چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ   
دوست»  من  دوستی  مدعیان  به !صمحمد  ای «بگو» را : اگر  یعنی «داريداگرخدا

 «كنيدپيرويپس،ازمن»و راستگو هستید   صادق خداوند  محبت  در ادعای  حق به

تاخدادوستتان» هستم خداوند  پیامبر بر حق  من  دانید که زیرا شما می  اسالم  در راه

 گناهانتانبدارد آمرزندهو خداوند و بيامرزد شما بر   لکا محبت «استمهربانرا

و اثر   است  از وی  و فرمانبرداری صاز پیامبر  آنان  بر بندگان، اثر پیروی خداوند

کثیر  باشد. ابن می  و رحمت  و فضل  آمرزش  بر او به  وی  بر بنده، انعام خدا  محبت

را دارند،  خدا  محبت  ادعای  که  کسانی  علیه  است  مه، حکمیکری  آیه  این»گوید:  می

  امر در ادعایشان  در واقع  کسانی  چنین  پس«. نیستند صمحمدی  اما رهرو طریقه

  و دین  محمدی  گفتار و کردارخویش، از شریعت  در همه  که  گاه دروغگو هستند تا آن

  بکند که  کاری  هرکس: » است  آمده  شریف  در حدیث  که کنند، چنان  پیروی صنبوی

 «.است کار مردود  ما نباشد، آن  با شریعت  مطابق

در  : گفت  که  است  شده  روایت :بصری  از حسن  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان

ما   خداوند که  سوگند به محمد!  گفتند: ای می  بودند که  مردمی صخدا  رسول  زمان

فرمود: )بگو: اگر خدا   نازل  تعالی  حق  بود که  . همان داریم می  را دوستاو   متعال  ذات

 کنید...(.  پیروی  دارید، از من  را دوست

  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ
اطاعت» !صمحمد  ای «بگو» را او پيامبر و  مر و نواهیشاوا  در تمام «كنيدخدا

رويگردانپس» قطعا»  خدا و رسولش، بدانند که  و محبت  اعتاز اط «شدنداگر

كافران دوستخداوند   را مورد خشم  آمرزد و آنان نمی  بر آنان «نداردرا

 ص محمدی  و روش  از راه  مخالفت  که  است  بر آن  دلیل  آیه  دهد. این خودقرارمی
 . کفراست
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  ڳ
  است  اسالم مورد پسندش، دین  دین  که  پرداخت  حقایق  این  بیان  به  سبحان  یخدا  چون

  و پیروی  اطاعت او، جز با  به  کس  هیچ  محبت  باشد که می  پیامبر برحقش صو محمد

در   و تورات  انجیل  کتابهای  اهل  کند و اختالف پیدا نمی  صدق  اش پیامبر برگزیده  از این

؛  است صپیامبر  و حسد با این از انکار خدا  فقط وفقط برخاسته  همحقیقت،   این

  بیت  او از اهل  پردازد که می  حقیقت  این  و بیان  عیسی  رسالت  اثبات  به  اکنون

است،   وی  از مخلوقات  ای یافته  تربیت  مخلوق  حال  و در عین  رسالت  نبوت، از معدن

  مقدمه  با این  حقیقت  این  . و بیان سزاوارنیست  وی  یسبنابراین، غلو و افراط در تقد

برعمرانوخاندانابراهيموخاندانونوحخداوندآدميقينبه»شود:  آغاز می را

  نبوت  به  جهانیان  را از میان ‡انبیا  قافله  این : خداوند یعنی «برگزيدجهانيان

بشر است، و بر   او پدر همه  که  است آن  ایبر  یادآوری  به  برگزید. تخصیص آدم

آفرید، در او   خویش  بالکیف  دست  به او را  تعالی  حق  که  است  معنی  این  به  گزیدنش

  او نامهای  در افگند، به  سجده  او به  برای را  خویش  دمید، فرشتگان  خویش  از روح

نیز   گردانید. ذکر نوح  ساکن  خویش  برین  بهشت  داد و او را به  اشیاء را تعلیم  همه

  و مبارزه  شرك  دفع  برای  الهی  پیامبر برانگیخته  اولین و  ثانی  او آدم  که  است  جهت  بدان

از   و بسیاری صخدا  رسول  که  است  این  برای  ابراهیم باشد. ذکر آل می  با طغیان

  که  است  این  برای  عمران  اند. و ذکر آل شده  برانگیخته  خاندان دیگر، از این  پیامبران

  . پس است ‡ و مادر عیسی  زیرا مریم، دختر عمران  است  خاندان از این  عیسی

انبیا و   تمام  یاد کرد که  سبب  ا بدانانبیا: مخصوص  را از میان  گروه  این متعال،  خدای

 .ایشانند  از نسل  رسل

  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
آنانبودندبعضينسلي» ‡انبیا «جماعتاينكهحاليرد» بعضياز ديگراز

از  و توحید نیز،  و اخالص  و عمل  از آنان، در نیت  برخی  که در نسب، چنان «شدهپيدا
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  داناست را،  سخنانشان  شنواست «داناستوخداوندشنواي»دیگر بودند   تبار برخی

 . ایشان  احوال  به

  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڻ  
آنچهگفت»بود   حنه  نامش  که «عمرانزنكهگاهآن» پروردگارا، شكم: خوددر

  خالصانه دنیایی،  و مشغله «تاآزادازهرقيد»  عبادتت  : برای یعنی «دارم،نذرتوكردم

نگرداند   مشغول خود  از امور دنیا او را به  و چیزی «باشد»  معبدت  پرستشگر تو و خادم

منپس» شنوايكه»  دارم  در رحم  نکر را که  این «بپذيراز را   دعایم «داناييتو

گوید:  می  اسحاق  ازمحمدبن  نقل  کثیر به  . ابن دانایی  ام مخلصانه  نیت  و به  شنوی می

  را دید که  ای پرنده  شد، روزی نمی باردار  بود که  زنی ی  ی همسر عمران  مادر مریم  حنه»

  فرزندی  او هم  کاش  آرزو کرد که  هنگام  زند، در این را صدا می  خویش  جوجه

نمود و در   را اجابت  دعایش  تعالی  حق دعا کرد و  تعالی  حق  بارگاه  به  داشت، پس می

خود دارم، نکر   در شکم  نچهآ : )پروردگارا! گفت گاه باردار شد، آن  او از شوهرش  نتیجه

  جایز بود و فرزند هم  فرزند در شریعتشان  نکر کردن  که  شویم ...(. یادآور می تو کردم

 کرد. می  باید از نکر پدر و مادراطاعت

  

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  

ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ
گفتفرزندشچونپس» بزاد، پروردگارا!را زادهمنهرآينه: زن   حنه «امدختر

را امیدوار بود ونزد   شد زیرا آنچه  خورد و محزون  فرزند دختر افسوس  ادناز ز  عمران 

وخدا» بود  نگشته  فرزند پسر ی محقق  زادن  بود ی یعنی  کرده  ریزی خود فکر و برنامه

  آن  شأن  بزرگداشت  بر سبیل  سبحان  خدای  از کالم  این «داناتراستاوزاييد،آنچهبه

  : نباید از زادن که  هست  مادرش  به  حقیقت  این  ی و اعالم  مریم  نوزاد دختر ی یعنی

ی   و فرزندش  دختر وی این  زودی و متأثر باشد، چه، پروردگار به  دختر، محزون

وپسرماننددختر»خواهدگردانید   جهانیان  همه  ایبر  ای و نشانه  ی را آیت  عیسی
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  : پسری باشد. یعنی می  وحزنش  اظهار حسرت  و دنباله  مادر مریم  از سخن  این «نيست

باشد، مانند   مسجداالقصی  خادم  که  خواستم می  و من  داشت  نکر شایستگی  برای  را که

  کامل  آمادگی  خدمتگزاری  این  یگر، براید و از جهاتی  که از نظر نیرومندی  دختر نیست

  : خدمتکار پروردگار. ابن عبری، یعنی  زبان  به  مریم«نهادمرامريمنامشومن»ندارد 

  فرزند در روز تولد وی  نامگکاری  بر جایز بودن  کریمه، دلیل آیه  این»گوید:  کثیر می

  آمده  شریف  زیرا در حدیث  است  شده  نیز ثابت  در سنت  حکم این  که چنان«. است

پدرم،   نام  او را به  متولد شد که  برایم  فرزندی  امشب»فرمودند:  صخدا رسول  که  است

 «.نهادم  نام  ابراهیم

راازويمن،اوونسلآينهوهر»داد:   ادامه  چنین  خویش  دعای  به  مادر مریم  گاه آن

قادر   او و فرزندانش  بر اغوا نمودن  تا شیطان «كنمميتودرپناهملعونشرشيطان

:  است  آمده شریف  گردانید زیرا در حدیث  را مستجاب  دعایش  این نباشد. و خداوند

کند، جز  می  مساس  والدتش  او را در هنگام  شیطان  که  مگر این  نیست  نوزادی  هیچ»

 «.و پسرش  مریم

  

ېئىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی    ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  مج
ونيكاوراباليدنيساختوبالندهنيككردقبوليراقبولپروردگار،مريمپس»

ر سرو مریم، دختر»گوید:  می  قتاده «اوبرگماشت»امور   و اداره «سرپرستيزكريارابه

علما و  جهت،  در نماز بود، از این  امامشان  پدرش  بود زیرا عمران  قوم  و پیشوای

  حاضرنبود تا این  از آنان  یک  شدند و هیچ  از وی  سرپرستی  داوطلب  همه  کشیشان

دادند و   تن  کشی قرعه  به  وی  سرپرست  تعیین  برای  ببخشد، سرانجام  دیگری  امتیاز را به

زکریا   بود که  سان  ی برآمد و بدین  مریم زکریا ی شوهرخواهر، یا شوهر خاله  نام به  قرعه

اوواردبرزكريادرمحرابباركههر»«. گرفت را بر عهده  وی  و تربیت  سرپرستی

بر   کوچک  نردبانی  وسیله  دارد و به  دری  که  است در جلو معبد  : ایوانی محراب «شدمي

در معبد هستند   که  باشد، از دید کسانی  قرار داشته  درآن  که  وند و کسیر باال می  آن
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  آن  به  کتاب  . و اهل است  نشستن  برای  جایگاه  ترین ماند، لکا محراب،گرامی می  پنهان

او»:  رفت می  نزد مریم  محراب  به زکریا  ! هر بار که گویند.آری می« مکبح» نزد

  . در روایات یافت می  ها را نزد وی خوراکی  از انواع  : نوعی یعنی «يافتميخوراكي

و   تابستان  را در فصل  زمستان  شد، میوه وارد می  زکریا بر وی  : چون است  آمده  است

  خود دلیل  این»گوید:  کثیر می  . ابن یافت می  نزد وی  زمستان  را در فصل  تابستان  میوه

اين!مريم:ايگفت»:  یافت  ها را نزد وی میوه  زکریا این  چونو «. باشد اولیا می  کرامت

در « مریم»نیز بود   و خشکسالی  قحطی  زمان، زمان  و آن «؟استتوآمدهازكجابراي

و   شگفتی  جای  ها نزد من میوه  این  لکا، دیدن «ازنزدخداونداستاين»:  گفت  پاسخ

بهخد»  استبعاد ندارد، چرا که بيهركسا حساببخواهد،   به «دبخشميروزي

 . آن  و بدون  روزی  آن  و موسم  فصل  هنگام

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ
  حاالت  این  بود و با مشاهده  ایستاده  زکریا نزد مریم  که  مکانی  : در این یعنی «آنجابود»

  پیرمردی فرزند افتاد، هرچند خود  و طمع  شوق  او نیز به  بود که  مریم  برای  و مقامات

پروردگارشدرگاهزكريابهكه»آنجا بود  ! نازا بود. آری  نیز پیر زنی  کهنسال، و زنش

عطاكن،وپسنديدهپاكازنزدخودفرزنديمن:پروردگارا!بهدعاكردوگفت

  برد، که  پی حقیقت  این  به  درنگ  زکریا بی ! . آری آن  پکیرنده و «دعاييتوشنوايكه

تردید  قادراست، بی  مریم  برای  بهشتی  های میوه  چنین  نمودن  فراهم  به  که  خدایی  همان

 . نیزتواناست  نازا و عقیم  و زنی  کهنسال  فرزند از پیرمردی  بر پدید آوردن

  

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
:  قولی  به «دادندندايشبود،فرشتگاننمازايستادهبهدرمحرابكهدرحاليگاهآن»

 «دهدميمژدهيحيي»تولد  «خداوندتورابهكه»  است  مراد از فرشتگان، جبرئیل
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ازاستايكلمه»  حقانیت «دهكننتصديقكه»بود « یوحنا«  در انجیل  یحیی  اسم

نامیدند زیرا « هللا  کلمه»را  . عیسی است  عیسی  کننده  : تصدیق یعنی «هللاجانب

دنیا آمد  به  یحیی  بود که  وجود آمد.چنین  به  سبحان  خدای  از سوی« کن«  او با کلمه

شد.   مبعوث  یو  در زمان  داد، وعیسی  مژده  عیسی  بعثت  بودن  نزدیک  و به

آورد   ایمان  وی  به  بود که  کسی  اولین و  عیسی  پسرخاله  یحیی  که  شویم یادآور می

است»  یحیی  کرد. همچنین  و تصدیقش حصورسيد با   که  است  سید: کسی «و

کند. حصور:  می  و سروری  سیادت  خویش  و پرهیزکاری، بر قوم  بردباری، بزرگواری

  زنان  به  از نزدیکی  یحیی ! . آری است از زنان، خوددار و پرهیزنده  که  است  کسی

کار   بر این  که  آن  سبب  کرد، یا به نمی  ربتمقا با آنان   محصور بود و مانند دیگر مردان

 . داشت کار باز می  نفس، خود را از این  زهد و عفت  قادر نبود، یا از روی

  آن  سبب  به از زنان،  یحیی  گیری کناره  که  بدان»گوید:  یم« شفاء«  در کتاب  عیاض  قاضی

نیست،  ‡انبیا شأن  الیق  که  است  ای نقیصه  زیرا این  نداشت  مردی  او آلت  نبود که

  باز داشته  گناه  به  ازنزدیکی  بود، گویی  معصوم  او از گناهان  که  است  این  آن  معنای  بلکه

و   فرایض  که  است  : او پیامبری یعنی «استازشايستگانامبريپي»  یحیی «و»«. شد می

بعد از   در مورد یحیی  مژده  دومین  کند. این را ادا می  مردم  و حقوق  الهی  تکالیف

 . است  تولد وی  به  بشارت

  

ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
امپيريكهباشددرحاليمراپسريچگونه:پروردگارا!گفت»سالمند بود   زکریا که

 . عمرداشت  سال  او نود، یا صد و بیست  . گویند که ام گشته  و کهنسال «استباالگرفته

  بودن، مانع  عقیم : زاید، یعنی نمی  که  است  عاقر: زنی «عاقراستزنم»  حال  درعین «و»

فرزند را از خود و   آمدن وجود  ترتیب، زکریا به  ینا  شود. به می  وی  دارشدن بچه

وجود  به  مرد و زنی  چنین فرزند از  کند که می  حکم  زیرا عادت  دور پنداشت  همسرش

  از کارهای «كندبخواهدمياست،خداهرچههمچنين»  پروردگار متعال «گفت»نیاید 



321 

 زکریا!  . پس، ای دشوار نیست  اریک  هیچ  وی  قدرت  آور، و در پیشگاه و شگفت  عجیب

 ؟ پنداری کار را بعید می  چرا این

  

ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ
  آگاه زنم   از باردار شدن  با آن  که «قراردهاينشانهمنبراي:پروردگارا!گفت»زکریا 

سهكهاستايناتفرمود:نشانه»  کنم  و شکر تو دنبال  را با سپاس  نعمت  و این  شوم

نمي مردمتوانيروز بهگوييسخنبا   که  باآنروز ی   سه  : در این یعنی «رمزجز

  ازداشتهب ها ی از اذکار و نیایش  ی اما نه  با مردم  گفتن  ی از سخن  هستی  و سالم  صحیح

  شکرانه  به روز  سه  قرار داد تا زکریا در این  آن  را برای  نشانه  این  تعالی  . حق شوی می

گرداند. رمز:  فارغ  ذکر وی  است، کامال خود را برای  داشته  ارزانی  بر وی  که  نعمتی

بسياريادپروردگارتو»  با لبها، یا چشمها، یا ابروها، یا دستهاست  نمودن  اشاره را

تا   صبح  از طلوع «وبامدادان»  آن  خورشید تا غروب  لزوا  از هنگام «وشامگاهانكن

تسبيح»  چاشتگاه و   تنزیه  نامید زیرا در آن  بگزار. نماز راتسبیح و نماز «گوياورا

 . هاست ها و عیب از بدی  خداوند متعال  تقدیس

  

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے

كههنگاميويادكن» ايفرشتگانرا برگزيده!مريمگفتند: برای  «خداوندتورا

  به  شریف  مسیح، بلند و برتر گرداند. در حدیث  را با والدت  نامت  که  این 

 اند؛ چهار تن  جهان  زنان  بهترین»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  انس روایت

دختر   اطمهدختر خویلد و ف  فرعون، خدیجه  زن  دختر عمران، آسیه  مریم

  پایه  به  بسیاری  کسان  از مردان: » است  آمده  شریف  در حدیث  . همچنین«صخدا رسول

  به دیگر  کسی  فرعون  زن  و آسیه  دختر عمران  غیر از مریم  اند، اما از زنان رسیده  کمال

 برتری  بر سایر زنان، همچون  عایشه  و برتری  نرسیده، و همانا فضل  کمال  پایه

پاك»«. بر سایر غکاهاست  گوشت آب    از کفر، یا از همه  مریم  تورا ای «ساختهو
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زنان»  و معنوی  حسی  پلیدیهای بر را تو .  تا روز قیامت «برگزيدهجهانو

 مسیح، و دیگری  والدت  برای  وی  گزینش  شده، یکی  دوبار برگزیده  مریم پس

 خدمتگزاری  به  وی  ؛ پکیرفتن اول  یا گزینش . جهان  زنان  بر تمام  وی  گزینش 

 . است  از وی  پیامبری  ؛ متولدشدن دوم  و گزینش  المقدس بیت 

  

ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
  و فروتن  خاشع  خویش  خدای  : برای یعنی «فرمانبردارپروردگارخودباش!مريماي»

  با فروتنی همراه  : طاعت . قنوت گردان  یرا طوالن  قیام  و نماز بگزار و در نمازت  باش

سجده»  است ركوعكنو با : نماز را با جماعت  یعنی «كنركوعكنندگانو

 . نمازنگزاری  با آنان  همراه  نماز بگزار، هرچند که  . یا همانند آنان ادا کن  نمازگزاران 

  

ى  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
استازاخبارغيب»  خبر دادیم  آیات  تو در این  به  که  اموری «اين» !صمحمد  ای

:  نییع «وتودرنزدآنان»  ای بوده  آنها غایب  و تو از مشاهده «كنيمميبرتووحيكه

آن»  در حضور آنان كهقلمهايشانكهگاهنبودي، انداختند يممركميكدارا

آنانراسرپرستي نزد در تو و يكههنگامينبوديكنند كشمكشكدبا يگر

  گیرد؟ عکرمه  را برعهده  وی  حضانت  کسی چه  مریم، که  درامر تربیت «كردندمي

 )نهر اردن(  جاری  را در آب  قرعه  و قلمهای  کرده  کشی  قرعه  سرانجام  آنان» گوید: می

نشد،   روان  ایستاد و با آب  در آب  که  کس هر  قلم  ط کهشر  این  انداختند، به

  ای  .آری«شد  روان  زکریا، در آب  همگی، بجز قلم  قلمهای  است، پس  مریم  اوسرپرست

از   خویش  وحی تو را با خداوند  ها حاضر نبودی، بلکه حنهص  تو دراین !صپیامبر

را   انجیل  که  نبودی  تو از کسانی  رند کهدا  اذعان  همگان  امور باخبر ساخت، چون  این

امور،   از این  دادنت خبر  داشتند، پس  و همنشینی  معاشرت  خواندند، یا با نصاری می

 . است  رسالت  تو در ادعای  و راستی  صدق  دلیل
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ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ 

ی  جئ  حئ  مئ
ايفرشتگانبودكهچنين» به!مريمگفتند: خودازجانبايكلمهخداوندتورا

  وجود آمد.یعنی  به« کن«  با کلمه  که  است  خود عیسی  کلمه  این «دهدميبشارت

مسيحنامكه»وجود آمد  به  ، و عیسی«موجود شو : کن»فرمود:  خداوند او

  خویش  دست را با  بیماری  هیچ : شد که  نامیده« مسیح«  آن  سبب  به  عیسی «است

  بسیار سیاحت  که  سبب  . یا بدان یافت بیمار شفا می  آن  که  کرد، مگر این نمی  مساس

  : بر او روغنی قرارگرفت، یعنی مورد مساس« برکت«  او خود به  که  سبب  کرد. یا بدان می

 «فرزندمريمعيسي»:  متعالتعبیرخداوند   شود. این می  مالیده ‡بر انبیا  شد که  مالیده

  نبود، برای  وی  ذکر نام  به  ا نیازیو ظاهر  است خود مریم  کالم  مخاطب  که  با وجود آن

  دلیل  همین  ، و بهشود پدر متولد می  بدون  عیسی که  است  حقیقت  این  به  دادن  توجه

  که  است  : کسی وجیه «استوجيهودردنياوآخرت» شد  داده  نسبت  مادرش  او به

  شفاعت  به  و در آخرت  نبوت  در دنیا به  عیسی  وجاهت باشد.  و کرامت  جاه  دارای

 «.است»  الهی  بارگاه «وازمقربان»  است  و علو درجه

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ
گهواره» در او ميانسالي»اعجاز   به «و در مردم»  و رسالت  وحی  به «و با

  است  سالی : میان . کهل اوست  شیرخوارگی  در دوران  طفل  مهد: گهواره «گويدميسخن

  .پس است خدا  و شایسته  صالح  از بندگان  : عیسی یعنی «استوازشايستگان»

کهولت،  سن  به  وی  در گهواره، رسیدن  وی  گفتن ، سخن عیسی  : والدت بشارت  این

  از زمره  وی  از وجاهت، بودن  وی  ، برخورداریخدا  تهشایس  از بندگان  وی  بودن

 گیرد. دربر می  را، جملگی  از شمار پیامبران  وی  علما و بودن
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پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

ڦ      ڦ  ڄ
پروردگارا!گفتمريم» آنفرزنديبرايمچگونه: با منبهبشريهيچكهباشد،

دست باشد،   پدرش  که  مردی  تولد فرزند را بدون  مریم  از آنجا که «است؟نزده

  گونه بدین  معمول، فرزندی  شیوه  به  از وی  که  دید، بعید پنداشت  عادت  خرق  متضمن

بدين»  وی  در پاسخ  تعالی  آید. اما حق دنیا به خداوند بخواهدرهرچهسانفرمود: ا

گويد:موجودشو،پسميآنگرفت،فقطبهتعلقكارياوبهارادهآفريند،چونمي

  سبب مگر به  نیست  و این  و حرکتی  کار و کوشش  بدون «شودموجودميدرنگبي

 . تعالی  حق  قدرت  کمال

  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
به» كتابو حكمتاو توراتو انجيلو : خط  مراد از کتاب «وزدآمميو

تدبیر در امور،   و حسن  فهم  و قوت  نافع  : علم و مراد از حکمت  است  ونویسندگی

 . است  آن  مناسب  در جایگاه  هر کاری  بانهادن

 

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  

ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ  ڱ  ڱ  ڱ
  که  باپیامی  فرستد، همراه می «اسرائيلبنيسويبهپيامبري»  عنوان  را به  عیسی «و»

سويمن»:  است  این  آن  مضمون معجزهبرايپروردگارتاناز  «امآوردهايشما

غیر   سوی به  عیسی  که  شویم ر می. یادآو خویش  بر نبوت  ای نشانه  عنوان به

کردند، او  او را انکار و تککیب  آنان  بود، مگر از آنجا که  نشده  فرستاده  اسرائیل بنی

  گاه آن 1فرستاد. انطاکیه  اهالی  دیگر، چون  از امتهای  بعضی  سوی را به  از پیروانش  برخی

                                                 

 «.17ـ  72  يس»  سوره  د بهكني  نگاه 1
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گلمن»:  گفت  خویش  معجزه  در شرح  عیسی هيأتبهچيزيشماايبراز

آنمي»  پرنده  و هیأت  : مانند شکل یعنی «پرنده آنگاهسازم، پسميدر دمم،

  : اگر اذن یعنی «الهياذنبه»پرد  می  و مانند سایر پرندگان «شودمي»جاندار  «ايپرنده

  فعل  به  درحقیقت، آفرینش نداشت، پس  پریدن  قدرت  مخلوق  نبود، آن  عزوجل  خدای

  گل  ساختن کرد بنابراین، برابر اجرامی  عیسی  دست  را به  آن  بود که  سبحان  خدای

مادرزادوونابيناي»بود   عزوجل  از خدای  و آفرینش  در آن، از عیسی  و دمیدن

  سفیدی  های از لکه  و عبارت  معروف  است  ای عارضه  پیسی «بخشمرابهبودميپيس

دو   فقط از این  سبحان  خدای  که  این  دلیل شود. ظاهر می  انسان  بدن  بر پوست  که  است

ومردگان»یابند  بهبود نمی  معالجه  غالبا به  بیماری دو  این  که  است  یاد کرد، این  بیماری

كنيد،ميذخيرههايتانخوريدودرخانهميآنچهوازكنمميزندهالهياذنرابه

کند، یا  می  ذخیره  اش در خانه  انسان  که  برآنچه قاعدتا  مردم  البته «دهمشماخبرميبه

  عیسی  برای  ای خود، معجزه  این  کنند، پس پیدانمی  خورد، آگاهی می  اش در خانه

اگر»  من  رسالت  بر صدق «استايشمانشانهبراي»  معجزات«مسلمادراين»بود 

 کنید.  را تصدیق  الهی  روشن  و آیات «دباشيمؤمن

  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
  شده  نازل«ازمنپيشكهباشمتوراتكنندهتصديق»تا   ام : آمده گفت  عیسی «و»

  را بیان  وی  وصافا و  داده  بشارت  عیسی  بعثت  به  تورات  : از آنجا که یعنی «است»

. یادآور  است  تورات برای  در حقیقت، تصدیقی  عیسی  بعثت  است، پس  کرده

  آنها مأمور نشده  نسخ  به  که  چیزهایی  را در آن  تورات  احکام  عیسی  که  شویم می

ايوتاپاره»  قرار داشت  تورات  تصدیق  خود در راستای  این  کرد، که می  بود، رعایت

  شدم  برانگیخته  : همچنان یعنی «كنمشماحاللشده،برايبرشماحرامراكهازآنچه

  بود، چون  گردانیده  بر شما حرام  درتورات خداوند  را که  چیزهایی  از آن  تا بعضی
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  به خداوند  را که  از محرماتی  آن وغیر  ناخن  دارای  و هر حیوان  حیوانات  چربی

.  گردانم  بود، بر شما حالل  گرفته  سخت  آنها برآنان  اسرائیل، با تحریم بنی  بیهمنظور تن

احبار   تورات، بلکه  نه  شد که  گردانیده  حالل  یهودیان بر  اند: فقط چیزهایی گفته  بعضی

ايشمامعجزهبرايپروردگارتانوازجانب»بودند   ساخته  حرام  یهود خود بر آنان

توحید   به  عقیده  در دینم، که «كنيدپرواكنيدومرااطاعتازخداوندم،پساآورده

 . است تعالی  حق  و یگانگی

  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ائ
خداوندپروردگارمنبي» پسگمان، بپرستيدكهوپروردگارشماست، راهاورا

 نظر دارند.  اتفاق  راه  این  بر پیمودن  پیامبران  و تمام «استهمينراست

  روی نیست، لکا زیاده  پروردگارشان  کرد که  صراحتا اعالم  ترتیب، عیسی  این  به

خدا  از سه  او یکی  که  این  و ادعای  آسمان  به  بعد از بردنش  در مورد وی  نصاری

  که ، چنانخدایم نیز بنده  : من خود گفت  عیسی  نیست، بلکه  بیش  بهتان  باشد، یک می

  خدایی  را به  عیسی  دیگر چرا نصاری  خدا هستید، پس  بندگان  شما همگی

 گیرند؟ می

  

ائ  ەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ
  هیچ  در آن  که  علمی  به  : دانست یعنی «كفركرداحساسازآنانعيسيچونپس»

  کار گرفتن شود. به می  درك  حواس  وسیله  به  که  آنچه  دریافت  ست، همچوننی  ای شبهه

:گفت»  هنگام  ! اودر این حقیقت، آری  نه  امور معنوی، مجاز است  در ادراك «احساس»

من راهانصار چهدر   و یاوران  یاران  معنی نصیر، به  انصار: جمع «اند؟كسانيخدا

  چه  مردم  به  وی  پیام  ورساندن خداوند  سوی به  در دعوت  من  : یاران . یعنی است

بودند   عیسی  نزدیک  ومقربان  مرد از شاگردان  دوازده  که «حواريون»اند؟   کسانی

هستيم» خدا انصار ما .  هستیم  و پیامبرانش خدا دین  : ما یاوران یعنی «گفتند:
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ماكهباشوگواهايمآوردهايمانخدابه»  تیار و یاور اس  معنی  به  : در لغت حواری

  ما در ایمانمان  که  بده  ما گواهی  برای  تو در روز قیامت ! عیسی  : ای یعنی «هستيمتسليم

  شریف  . در حدیث ایم تو فرمانبردار و منقاد بوده  و در برابر خواسته  و وفاکیش  مخلص

  داوطلب  در روز احزاب  چون صخدا  رسول: » ستا  آمده  و مسلم  بخاری  روایت  به

  او داوطلب  خواستند، باز هم  شد، بار دیگر داوطلب میدان  داوطلب استند، زبیرخو

 «.زبیر است  من  و حواری  است  حواریی  هر پیامبری  برای اثنا فرمودند:  شد، در این

  

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ
وآورديمايمانايكردهنازلآنچهبهپروردگارا!»گفتند:   در ادامه  حواریون

 و تصدیق  خویش  بر وحدانیت «گواهانمارادرزمرهكرديم،پسپيروييامبرتازپ

 . و قرار بده «بنويس»  پیامبرت 

  

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ
مكر»  اسرائیل کفار بنی  کفر کرد، یعنی  احساس  از آنان  عیسی  که  کسانی «و»

  افگند که می  هایی ورطه  را به  مکر شده  شخص  که  است  پنهانی  مکر: تدبیری «ورزيدند

  گرانه بد و فتنه  ریزی و برنامه  در توطئه  آن  و استعمال  است  قرار نداشته  اش در محاسبه

  برای  وی 1 استدراج  و مکر وی «آوردمكردرميانوخداوندهم»  است  شده  غالب

از   در اینجا؛ عبارت اند: مکر خدا گفته  دانند. بعضی نمی  که  است  از جایی  بندگان

  سوی به  خود عیسی  و باالبردن  از حواریون  بر یکی  عیسی  شباهت  افگندن

  وی  اقامت  محل  به  عیسی قصد کشتن  به  کفر که  لشکریان  که  طوری بود، به  آسمان

دار آویختند و   او را کشتند و به  گرفته بود،  عیسی  شبیه  را که  حواریی  مانآمدند، ه

مكركنندگانوخداوندبهترين»اند  دارآویخته  و به  را کشته  عیسی  کردند که  گمان

                                                 
  به خداوند که  سان است، بدان  عکاب  سوی به  درجه به و درجه  تدریج  به  مجرمان  کردن : نزدیک استدراج 1

  غافل  و توبه  شوند و از یاد مرگ  سرمست  آن  بخشد تا به می  نعمت  شان و نافرمانی  با وجود گناه  آنان

 برند. را نمی  گمانش  که  است  ای شیوه  و به  طور آهسته به  الهی  ع، گرفتندرواق  استدراج  گردند. پس
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نافکتر و بر   از آنان  ریزی قویتر، در تدبیر و برنامه  از آنان  : او در مکرورزی یعنی «است

اند ی  نکرده  را هم  آن  آنها هرگز حساب  که  بخواهد ی از جایی  که  آنان  رر بهض  رساندن

 کند. مکر نمی  جز با مکرکنندگان نیرومندتر است، اما

  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      

ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ  

ڍ
گوید:  کثیر می . ابن  از زمین «توامبرگيرندهمن!عيسي:ايدگفتخداونكههنگامي»

  به  باره او در این گاه  آن«. است  وی  بردن  خواب  )وفات( در اینجا، به  مراد از برگرفتن»

  اوست) ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿:  آیه  کند، از جمله استشهاد می  و احادیثی  آیات

  رسول  که  شریف  حدیث این  به  همچنین«. 23 انعام/»ند( میرا می  شما را در شب  که  ذاتی

حيانا بعد ما أ  الذي  احلمدهلل» فرمودند: شدند، می بیدار می  از خواب  هرگاه صخدا

  اما قرطبی«. میرانید...  که  گردانید بعداز آن  ما را زنده  را که  خدایی  ...: سپاسماتناأ

  آسمان  به  و خواب  وفات  را بدون  عیسی تعالی،  حق  که  است  آن  صحیح»گوید:  می

  صحت  به  قول  نیز همین ك عباس  را اختیارکرده، از ابن  قول  نیز همین  طبری«. برد

از علما   نزد محققان  صحیح  کند و قول تأکید می  معنی  نیز بر همین  شوکانی  رسیده، امام

  دارنده نگه  گونه در آسمان، و بدین «خويشيسوبهتواموباالبرنده».  است  نیز همین

كنندهوپاك»رسانند   قتل  یابند، یا تو را به  تو دست  به  که  کفار واین  از آسیب  توام

كسانيتوام با کفار؛ با   از مجاورت  توام  کننده  : پاك یعنی «اندكافرشدهكهاز

  تو را بدان  که  از آنچه  دادنت  و نجات  ناز آنا  آسمان، دور کردنت سوی به  باالبردنت

برترگرداننده» کردند می  متهم قيامتپيروانو روز تا كافرانتو :  یعنی «هستمبر

. مراد  دهم می  برتری  بر کافران  اند تا روز قیامت کرده  پیروی  از تو وپیامت  را که  کسانی

  را به  وی  در تقدیس  روی  زیاده  ند کههست  عیسی  و پیروان  یاران از ایشان، نخبه

نیز   زیرا ایشان  اند مسلمانان زمره  در این  او را خدا بخوانند. همچنین  که نرساندند  جایی
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  ی به  ای روی  غلو و زیاده  هیچ  و او را ی بی  نموده  آورد، پیروی  عیسی از آنچه

 : است  این  کریمه  آیه  دیگر معنی  ولیق  کردند. به  توصیف  است  سزاوار آن  که اوصافی

 غالبند زیرا  از یهودیان  مانده باقی  بر نسلهای  و مدام  ، پیوسته پیرو عیسی  نصارای

  وپیروزی  و عزت  با قوت  بر آنان  نصاری  کفر ورزیدند، و غلبه  عیسی  به  یهودیان

بهبازگشتگاهآن».  ی واهلل اعلم  آنهاست آنچهاستمنسويشما در آندرو

 . در روز قیامت «كنمميشماداوريورزيديدبيناختالف

  

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک
در دنیا؛  «كنمميعذابشانسختيبهكفرورزيدند،دردنياوآخرتكهاماكساني»

و»  آتش  ؛ با عکاب و در آخرت  آویختن  دار مجازات  و به  ساختن و اسیر  باکشتن

 برهاند.  سخت  عکاب  را از این  تا آنان «ندارندياوراني

  

 ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

كساني» اما كارهايآوردهايمانكهو مزدشانكردهشايستهو خداوند اند،

و   سعادت  به  با نیلشان «دهدمينانآبه»  شده  و فراهم  طور کامل  : به یعنی «تماميرابه

  کنایه این، «نداردرادوستوخداوندبيدادگران»  در آخرت  در دنیا و بهشت  آرامش

 . بر آنهاست  خداوند متعال  از خشم

  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
كه»شد  بیان  که  است  و دیگران  اخبار عیسی  به  اشاره «اينهاست» !صمحمد  ای

  است  کریم قرآن« ذکر حکیم»مراد از  «خوانيمبرتوميوذكرحكيمراازآياتآنما

 . در آنهانیست  خللی  هیچ  که  است  محکمی  حکمتها و آیات  دربرگیرنده  که

نزد   نجران  : راهبان است  شده  روایت  حاتم  ابی از ابن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  پدرعیسی»پرسید:  صخدا  از آنها از رسول  یکی  ، پسآمدند صخدا  رسول

کردند و منتظر  نمی  شتاب  دادن  در پاسخ  بود که  این صخدا  رسول  و عادت« ؟ کیست
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  کریمه  آیه  این  بود که رسد. همان می  چه  ایشان  به  پروردگارشان  ماندند تا از جانب می

 شد.  نازل

 حضرت  و خدمات  احوال  بود که  الزم: » است  هآمد« القرآن  معارف»در تفسیر 

  هیچ ایشان،  نزول  هنگام  شود تا به  بیان  واضح  ای گونه به  اسالم  امت  برای  عیسی 

اينالبتهنماند.   باقی  امت  این  برای  و تردیدی  شک حكمتدر ومصالحباره، ها

 :است،ازجملهنهفتهفراواني

 باشد، امت  محدود و کم  اسالمی  امت  برای  عیسی  حضرت  ی اگر شناخت 1

  حضرت  دچار تردید خواهد شد و تصور خواهد کرد که  ایشان  نزول  هنگام  به  اسالمی 

 بشتابد؟  ایشان  کمک  به  که  است  ممکن  ندارد و چگونه  ربطی  آنان  به  عیسی

  نبی و  رسول  عنوان  به  آخرالزماندر   نزول  هنگام  به  عیسی  ی هر چند حضرت 2

  خلیفه  عنوان  به  نشده، بلکه  معزول  و رسالت  نبوت  او از منصب  آورد ولی نمی  تشریف

  برای  ای ناحیه  والی  آورد؛ مانند آنکه می  تشریف  امت  رهبری  جهت صاهلل  رسول

. لکا  نیست  معزول  خویش  نطقهم  گری از والی  برود که  دیگری  منطقه  به  مأموریت  انجام

  رفت، در آن شمار می  کفر به  ایشان، انکار نبوتش  نخست  حیات  در زمان  که  گونه  همان

  اشارات  بر اساس  از قبل  که  مسلمان  کفر خواهد بود. لکا امت  نیز انکار نبوتش  هنگام

نشناسد، در انکار مبتال  و راا  نزول  بود، اگر هنگام  آورده  او ایمان  نبوت  به  قرآن

 . داشت  توضیح از حد، نیاز به  او بیش  و صفات  شود. بنابراین، عالیم می

او   عالیم و  پیوندد. اگر احوال می  وقوع به  در آخر عمر جهان  عیسی  نزول  ی واقعه 0

؛ لکا  هستم  مریم پسر  مسیح  من  شود که  دیگر مدعی  کسی  که  داشت  بود، امکان می  مبهم

در   که اند، چنان شکست به  محکوم  مدعیانی  چنین  که  است  عالیم  همین  وسیله به

  و علمای  موعودم  مسیح  من  شد که  مدعی  میرزا احمدقادیانی  نام به  شخصی  هندوستان

 «.او را رد کردند  عالیم، قول  همین  بر اساس  امت
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ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ۇہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  
  به نجران  نصارای  نمایندگی  گویند: هیأت می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

خدا  ؟ رسول دهی می  را دشنام  ما عیسی  گفتند: چرا تو رفیق صخدا  رسول

  ! رسول خداست  او بنده  گویی ؟ گفتند: می گویم می  او چه  در حق  فرمودند: مگر من»

القا کرد.   باکره  او را بر دوشیزه  که  اوست  خدا و کلمه  او بنده ! آریفرمودند:  صخدا

  پدر آفریده  بدون  که ای  را دیده  انسانی  شدند و گفتند: آیا تا کنون  آنها خشمگین

  تعالخداوند م  بود که  .همان کن  ما معرفی  نظیر او را به  گویی می  باشد؟ اگر راست شده

همچونعيسيمثلراستيبه»فرمود:   نازل   که  در این «استآدممثلدرنزدخدا

  از آفرینش  آدم  آفرینش  حتی  شد، بلکه  پدر آفریده  بدون  مانند آدم  هم  عیسی

  که شد، چرا  پدر و مادر آفریده  بدون  زیرا آدم  انگیزتر است  نیز شگفت  عیسی

موجوددرنگبيموجودشو،پس:بدوگفتآفريد،سپساوراازخاك»  تعالی  حق

پدر موجود شو، و او   : بدون اوگفت  به خداوند  که  عیسی  است  همچنین «شد

  که  این  اقرار دارید به  که گیرید، درحالی می  خدایی  او را به  موجود شد. لکا شما چگونه

  او به  حتی  است، بلکه  نیز همچنین  یسیع ؟ پس مخلوق  است  بشری  آدم

 ! . آری آور است و حیرت  عجیب  و وضع  از شأن  عبارت : . مثل است  اولی  بودن  مخلوق

باشد تا  می  تر از آن عجیب  امری  به  عجیب  امری  تشبیه  آدم، از باب  به  عیسی  تشبیه

تر  را قاطعانه  خصم  و سخن  تر گکاشتهبیش  اثری  بشری  درنفسهای  مثل  این  وسیله  بدین

 بکوبد.  در هم

  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
پسازجانبحق»  خطاب، متوجه  این «نباشازترديدكنندگانپروردگارتوست،

  همان  عیسی  درباره  و درست  راست  سخن ! مخاطبان  : ای . یعنی است  ای هر شنونده 

  خطاب نباشد. یا  مردد و دودل  یقتحق  از شما در این  سیک  شد، پس  بیان  که  است

 و  بر تثبیت  افزودن  از تردید، برای  ایشان  و نهی  است صپیامبر اکرم  متوجه

 باشد. می  شان پایداری
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ   

ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ
،  عیسی  : درباره یعنی «بارهدراين» !صمحمد  ای «كندجهباتومحاهركهپس»

:  یعنی «آمدهتوبرايكهازدانشيپس»  بااهلل ی خداست او ی العیاذ  باشد که  و مدعی

خبر داد، در   امرعیسی  تو را از حقیقت  پیشین  در آیات  خداوند متعال  که  بعد از آن

بياييد»  صورت  آن پسرانتانپسرانمان» آیید تا  میدان  بشتابید و به : یعنی «بگو: وو

از ما   : هریک یعنی «فراخوانيمشماراخودواشخاصواشخاصوزنانتانزنانمان

: در  ابتهال «كنيممباهلهسپس» را فراخوانیم  خویش  و زنان  و شما خود و فرزندان

یا غیر آن، از   و نفرین  لعن  به  ودعاکردن خداوند  بارگاه  دستها به  ؛ بلندکردن اصل

:  یعنی «قراردهيمخدارابردروغگويانولعنت»  است  و زاری  جد و با تضرع  روی

  که  از ما دو گروه  را بر هر یک  خویش لعنت  : خدایا! بگوییم  ما در دعاهایمان  همه

 صخدا  با رسول  نجران  رای: نصا که  است آمده   . در روایات قرار بده  دروغگوست
 صخدا  رسول  هنگام  شدند، در این  یعیس  الوهیت  مدعی  کرده  و مناظره  محاجه

:  که  است  این  کریمه  آیه  معنی»گویند:  از علما می  برخی فراخواندند.« مباهله«  را به  آنان

 «.فراخوان  لهمباه  کرد، او را به  مجادله  عیسی  با تودرباره  ای اگر نصرانی

  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ٿ
  که : آنچه یعنی «جزخدانيستومعبودياستهمينوحقيقتحقداستانهرآينه»

  پیدایش و  والدت  هنگام  ی از همان  عیسی  حال  در شرح  بر پیامبرش خداوند

  دیگری  برحق معبود  ؛ لکا هیچ است  منطبق  با واقعیت  مانکرد، ه  ی بیان  تا رسالتش  وی

باره،   در این  نصاری  وجود ندارد، لکا مبالغه  یگانه  باشد، جز خدای  سزاوار پرستش  که

  کس هیچ  پس «استوحكيموخداوندغالب»  است  از حقیقت  و عاری  واقع  خالف

 کند.  برابری  تواند با او در صنعش نمی

تا با  خواستند صخدا  رسول: » است  آمده  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

تر از  باهوش  که]  از آنان  کنند، اما یکی [مباهله]  مالعنه  نجران  نصارای  نمایندگان
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اگر او پیامبر   که خدا  نکنید زیرا سوگند به  : با او مالعنه خود گفت  رفیق  به [بود  دیگران

، [ما  قوم  یعنی] سر ما هستند  در پشت  که  آنان  ما و نه  کنیم، نه  د و با او مالعنهباش

و در   است  مرسل او پیامبر  دانستید که  و شما نیک  رهیم نمی  الهی  هرگز از عکاب

کنید؛ سرتاسر   او مباهله اگر با  و روشنگر آورد، پس  قاطع  شما سخنی  به  عیسی  موضوع

  ندادند و از سر تسلیم  مباهله  به  تن  بود که  شود. همان می  بر شما آتشفشان  وادی  این

تو   به  خواهی می  گفتند: آنچه صخدا  رسول  درخواست  به  و در پاسخ  در آمده

 صخدا  را بفرست، رسول  امین پردازیم[ لکا با ما مردی  می  جزیه  ]یعنی  دهیم می
  شخص، امین  پاخاست، فرمودند: این به  ابوعبیده   ! و چون اباعبیده  فرمودند: برخیز ای

 .«است  امت  این

 حضرت  نبوت  مبرهن  و حجتهای  روشن  های نشانه  از جمله  کریمه  آیه  این

اما از  فراخواندند،« مباهله«  را به  مسیحیان  ایشان  کند که می  زیرا اثبات  استصمحمد 

  داشتند، تن باور  اسالم  عقیده  و درستی  و صحت  خویش  هعقید  آنها بر بطالن  آنجا که

 شدند.  راضی  جزیه  پرداخت  و به  نداده  مباهله  به

  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
از  : اگر یعنی «داناستمفسدان»  حال «شدند،هماناخداوندبهاگررويگردانپس»

  روی در  فساد افروزی  عینا همان  نای  که  کردند، بدان  اعراض  و روشن  واضح  حق  این

و   شرك باشد و و کفر می  شرك  به  ای، بازگشت  گیری موضع  زیرا چنین  است  زمین

 را در  آنان و  داناست  مفسدان  حال  به  سبحان  و خدای  است  فساد و تباهی  کفر زاینده

 کند. می  مؤاخکه  برابر اعمالشان

  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ 

چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ
بياييدبهكتاباهلاي»  یهود و نصاری  به  خطاب پیامبر!  ای «بگو» كهسخنيسوي!

  که  سخنی  : بیایید تابه که  است  از شما این  من  : دعوت یعنی «ماوشمابرابراستميان
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و   موجود است طور برابر و یکسان   شما به  آسمانی  ما و کتاب  آسمانی  ابدر کت

جزكه»:  است  این  سخن  ندارند، اقرار کنیم، آن  اختالفی  هیچ  در آن  آسمانی  یعتهایشر

  را با خالق  از مخلوقات  : چیزی یعنی «اونگردانيمراشريكوچيزيخدارانپرستيم

  الهی  انبیای  همه  دعوت  توحید ومتن  پیام  است  . و این قرار ندهیم  تشپرس مورد  سبحان

و» بعضيبعضي»بیایید « ما بهاز را بهجايديگر و  «نگيردپروردگاريخداوند

  سجده  عالمیان  خدای  متفقا برای  همگی  نکند، بلکه  را سجده  از ما دیگری  کس هیچ

 و عزیرمعتقدند.  مسیح  پروردگاری  به  که  منباشی  و مانند کسانی  کنیم

و   وحرام  عبادات  ؛ چون دینی  : در مسایل امر که  بر این  است  حجت  کریمه  آیه  این

ی استناد   وفقیه  امام  دیگر ی چون  کسی  سخن  پیامبر معصوم، به  سخن  حالل، جز به

  در آیات  کریم  قرآن که  امری  ی یعنی  در ربوبیت  ؛ شرك صورت  شود، در غیر این نمی

 پیوندد. می  وقوع  ی به  است  کرده  را مردود اعالم  آن  بسیاری

اينپس» از گواهاعراض»  دعوت «اگر بگوييد: بهكردند، ماكهاينباشيد

  او خشنود وبه  خداوندی  و منقاد، به  پروردگار تسلیم  احکام  : ما به یعنی «مسلمانيم

از  نقل  به  عباس . ابن نموده، معترفیم  بر ما ارزانی  قویم  دین  در این  که  ایینعمته

  نامه  را خواند. درآن  کرد و آن  را طلب صخدا  رسول  نامه  گوید: هرقل می  ابوسفیان

  بزرگ  هرقل  خدا به  . از محمد رسول خداوند بخشایشگر مهربان  نام به»بود:   آمده  چنین

  دعوت  اسالم  سوی تو رابه  همانا من . اما بعد!اند  پیرو هدایت  که  بر آنان  م! سال روم

تو را دوبار   پاداش خداوند صورت  بمانی، در این  شو تا در سالمت  . مسلمان کنم می

  اهل  توست، و: ای  بر دوش  هم  رعایایت  گمان، گناه برتافتی، بی  دهد، اما اگر روی می

و   جز خدا را نپرستیم  است، که  ماو شما یکسان  میان  که  سخنی  سوی  به بیایید ! کتاب

 ...«. او نگردانیم  را شریک  چیزی
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ     

ڱ  ڱ
فرمود:  که  است  شده  ( روایت24ی  25)  آیات  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن

با   ایشان و در حضور  گرد آمده صنزد پیامبراکرم  احبار یهود بهو   نجران  نصارای

  یهودی  ابراهیم که  نیست  احبار یهود گفتند: جز این کردند؛  و مشاجره  دیگر نزاع یک

فرمود:   نازل  تعالی  حق بود. پس  نصرانی  ابراهیم  که  نیست  گفتند: جز این  بود. و نصاری

بعدازلوانجيتوراتكهكنيد،باآنميمحاجهابراهيمره!چرادرباكتاباهلاي»

را رد   پندارشان  سبحان ترتیب، خدای  این  به «كنيد؟نمي؟آياتعقلاستشدهاونازل

  بعد از ابراهیم  یهود ونصاری  های آئین  که  ساخت  را روشن  حقیقت  کرد و این

است،   تورات  موسی  پدید آمد وکتاب  از موسیبعد   اند زیرا یهودیت پدید آمده

  که است، درحالی  انجیل  وی  پدید آمد و کتاب  بعد از عیسی  و نصرانیت

تواند  می  ابراهیم  چگونه زیست، پس از آنها می  دراز قبل  روزگاری  ابراهیم

 باشد ؟!  یا نصرانی  یهودی

  

ہھ  ھ  ھ  ھ    ے   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ 

ے  ۓ  
شما» علميآنبهنسبتآنچهدربارههستيدكهكسانيهمان»  یهودیان  ای «هان،

محاجه پسداشتيد، چيزيكرديد، مورد در محاجهعلميبدانكهچرا نداريد

نميكنيد؟وخداوندميمي   آن  به  نسبت  یهودیان  که  مراد از آنچه «دانيدداندوشما

است،  ی  عبادات  و انواع  و حرام  از حالل  ی اعم  موجود در تورات  داشتند، احکام  علمی

  های دانسته نکردند و در این  عمل  خویش  دانش  مقتضای  در آنها نیز به  آنان  هر چند که

  پندارشان  ینندارند، ا علمی  بدان  که  نمودند. اما آنچه  و مشاجره  جدال  ناحق  خود نیز به

 بود.  بر دینشان  ابراهیم  که  است

  وحجت  دلیل  : اقامه ؛ یعنی در امر دین  محاجه  بر وجوب  کریمه  آیه  اند: این  علما گفته

 کند. می  گرایان، داللت باطل  علیه
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ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ 
نهيهودينهابراهيم» و بلكهبود  بود از تمام  یافته  : گرایش یعنی «حنيفنصراني،

وپرستشگر او  خداوند  : مطیع یعنی «بودمسلمان»توحید و   آیین  سوی به  باطل  ادیان 

«.نبودوازمشركان»بود   اسالم  بود و دینش، دین

  

ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ
محمد!  گفتند؛ ای صخدا  رسول  به  : یهودیان است  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

او   سزاوارتر وبه  ابراهیم  دین  به  ما از تو و دیگران  دانی تو می  خدا که  سوگند به

  این  تو را ازپکیرش  چیز دیگری  بود و جز حسد هیچ  یهودی  ؛ زیرا ابراهیم نزدیکتریم

 «ابراهيمبهمردمدرحقيقت،نزديكترين»فرمود:   نازل  تعالی  حق  پس دارد! مر باز نمیا

  و پیروانش  از یاران «هستندكسانيهمان»  وی  به  در وابستگی  مردم  : سزاوارترین یعنی

  اند و از آیینش هکرد  و از او اطاعت  آورده  او ایمان  : به یعنی «اندكردهاوراپيرويكه»

اين»  ابراهیم  به  مردم  نزدیکترین نیز «و»اند  اقتدا نموده  دینش  و به  کرده  پیروی

  جهت  از آن  ابراهیم  به صخدا رسول  . اولویت است ص: محمد یعنی «پيامبر

  از امور در شریعت  بسیاری  اند، همچنان  ابراهیم  از نسل  ایشان  که  است

  لكل  نإ»:  است  آمده  شریف  . درحدیث است  موافق  ابراهیم  با آیین صمحمدی

هر   : همانا برای براهيمإ  عزوجل ريب   وخليل  يبأ  منهم  ولي   نإو  النييني  من  يةوال  ني 

  پروردگارم  و خلیل  از ایشان، پدرم  من  و دوست  است  از پیامبران  دوستی  پیامبری

نیز   ، آنانصمحمد  از امت «ردندآوايمانكهوكساني»«. است  عزوجل، ابراهیم

و تأیید   با نصرت «استوخداكارسازمؤمنان»نزدیکتر و سزاوارترند   ابراهیم  به

 . خویش

 

 

  



337 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ      ىئ  ىئ  ی  ی
و   قریظه بنی نضیر، بنی  یهودی  طوایف  درباره  کریمه  : آیه است  آمده  نزول  سبب  در بیان

کردند:   دعوت  خویش  دین  سوی را به  از مسلمین  گروهی  که  گاه شد، آن  نازل  قینقاع بنی

اهلگروهي» كردندكه»  گمراهشان  و رؤسای  : راهبان یعنی «كتاباز كاشآرزو

و   راه  به  ساختن شما رابا پیرو  دارند که  بسیار دوست  : آنان یعنی «سازندشماراگمراه

گمراهجزخودشانكهصورتيدر»سازند   خویش، گمراه  باطل  روش  «كنندنميرا

  که  کار کسانی  وبال و مسلما  و استوار است  ثابت  ایمان  در راه  مؤمنان  گامهای  چراکه

  اما آنها این «و»گردد  برمی  خودشان  نمایند، به  منحرف  را از دینشان  بخواهند مؤمنان

 «.فهمندينم»را   حقایق

  

ی   ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب
  در کتابهای  که  آنچه  : چرا به یعنی «ورزيد؟خداكفرميآياتچرابه!كتاباهلاي»

  آن  اوصاف  در برگیرنده  که  قرآن  است، یا به  آمده صمحمد  نبوت  شما از دالیل

با»ورزید؟  باشد، کفرمی یم  نایشا  و راستی  بر صدق  دلیل  و آشکارترین صحضرت

وجود دارد و   دالیل  شما از این  در کتابهای  که  بر آنچه «دهيدميخودگواهيكهآن

 است؟  حق  دالیل  این  دانید که می

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ
  ؛ خلط کردن باطل  به  حق  آمیختن «آميزيددرميباطلرابهچراحق!كتاباهلاي»

و   نیست  دین از  که  است  در دین  چیزهایی  آن  کردن  و داخل  عمدی  تبا تحریفا  آن

  و آنان  پوشانیده  را بر مردم  کنند تا حقایق وارد می  را در دین  منظور آن  این  به  منحرفان

كتمانحقيقت»چرا  «و»سازند   را گمراه آنميرا با   که «انيددميخودكهكنيد،

 ؟.  است  بر حق صخدا  رسول
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ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

ڤ  ڤ
جماعتي» اهلو ؛ رؤسا  است  آمده  نزول  در سبب  که چنان  آنان «.گفتندكتاباز

شده،نازلنانبرمؤمآنچهبه»خود گفتند:   قوم  فرومایگان  به  یهود بودند که  واشراف

  اندك  در وقتی  سان و بدین «روزكافرشويدآوريدودرپاياندرآغازروزايمان

آنان»مرتدگردید  بیفتند   شک  به  خویش  در دین  : تا مؤمنان یعنی «برگردندشايد

 جهنتی  این  شما به  ارتداد زودرس  از این  برگردند زیرا آنان  از اسالم  از آنان  وبرخی

  ازآن  زودی  این  به  اید که یافته  آگاهی  از دینشان  گویا شما بر چیز باطلی  رسند که می 

؛ از  جهت از یک  افتند. این می  شک  به  خویش  دین  اید بنابراین، در حقانیت  برگشته

خواهند  می  که  از آن، کار را بر کسانی  فوری  و برگشت  اسالم  دیگر، پکیرش  جهت

 اند. ارتداد گراییده  به  از آنان  قبل  بینند که را می  سازد زیرا دیگران می  شوند، آسان مرتد

  دانند که نمی  زیرا آنان  اثر است کامال بی  یهودی  شیاد و مغضوب  گروه  این  توطئه  ولی

ستوار و ا  محکم  راه  را در این  پایدار و گامهایشان  را بر اسالم  مؤمنان  دلهای خداوند

  را متزلزل  ، دلها وگامهایشانخدا  دشمنان  های هرگز یاوه  است، پس  گردانیده

 جنباند. را از جا نمی  هایشان عناد، اراده  سازد و بادهای نمی

  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  

ڍڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک
  که  چنان  سخن  این «نياوريدكند،ايمانميشماپيرويازدينكهكسيوجزبه»

 : بود. یعنی  زیردستانشان  احبار یهود به  سخنان  از جمله  است  آمده  نزول  سبب  دربیان

  دین  پیروان  خود را فقط به  و باور راستین  گفتند: تصدیق  فرومایگانشان  یهود به  رؤسای

دهید،  می  نشان  هم  مسلمانان، تصدیقی  دهید، اما اگر برای  خود اختصاص  آیین  اهلو 

گوید:  می  کریمه کثیر در تفسیر آیه نباشد. ابن  بیش  ای و فریبکاری  فقط ظاهرسازی  این

  دیگری  کس  دینتان، با هیچ پیروان  را جز به  نکنید و رازتان  اطمینان  کس  هیچ  : به یعنی»

را از   آشکار نگردانید زیرا آن  مسلمانان دانید، برای می  از علم  نگکارید و آنچه  میان در
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بر شما   آن  وسیله  به  شوند و حتی طراز می برابر وهم  آموزند و با شما در آن شما می

  که  پایبند و پایدارند. یا این  خویش  ایمان شدیدا به  گردند زیرا آنان ممتاز نیز می

  ارائه  و حجت  شما دلیل  اید، علیه خود شماگفته  که  آنچه  به  با تمسک  نانمسلما

 «.کنند می

واال اگر   اوست  دست فقط به  : هدایت یعنی «استالهيهدايت،هدايتبگو:هرآينه»

شناختید،  خوبی  را به  یهود، حق  بود، شما گروه می  حق  شناخت  مولود و نتیجه  هدایت

  جمله  الهی  بیان  نکرد. این  و موافقت  همراهی  حق به  با شما بر ایمان  ایتاننفسه  ولی

  در توجیه  سخنشان  ادامه  آن  دنبال  و به  یهوداست  رؤسای  سخن  در میانه  ای معترضه

شمابهنظيرآنچهكسينكندبه»گفتند:   آید که می  از ایمان  خویش  پیروان  بازداشتن

: ما  یعنی «كنندمحاجهباشماپروردگارتانشود،يادرپيشگاهدادهاستشدهداده

و   نبوت  صاحب  مسلمانان  که  از این  که  ایم را کشیده  کاری پنهان  نقشه  این  جهت  بدان

و   کنیم نمی  تحمل  را برایشان  فضیلت  این  و داشتن  بریم می  رشک  شوند، بر آنان  کتاب

  نورزند که  بر ما احتجاج خدا  پیشگاه به  در روز قیامت  مسلمانان  که  این  ایدیگر بر

از ما   کسانی  آوردن  . یا آنها ایمان نکردیم  پیروی شناختیم، اما از آن را می  ما در دنیا حق

بي»نیاورند.   اند، حجت قدم ثابت  خویش اند و بر اسالم شده  مسلمان  را که شكبگو:

بهآن»  است  اسالم  و دین  وی، نبوت  فضل  و ازجمله «خداستدستهبفضل را

بازدارد،   را از کسی  الهی  تواند فضل نمی  کس هیچ  پس «بخشدبخواهد،ميكههركس

  کند و این  خواهد تا بدو رسد، تحکم می خدا  که  کسی از  آن  یا در بازگردانیدن

  را به  ایشان  و امت صتا محمد  است  خواسته  عزوجل  خدای که  است  مسلمی  حقیقت

 «وخداوندگشايشگرداناست»دهد   اختصاص  مبین  دین  این  یعنی آشکار؛  فضل  این

 . داناست  فضل  اهل  و او خود به  است  و گسترده  وسیع  فضل بر اهل  وی  فضل
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ک  گ      گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ
كهكسهر» بهرا مخصوصرحمتبخواهد،  : مراد از قولی  به «گرداندميخود

صاحب»  است  رحمت، نبوت خداوند  فراگیر و  وی  فضل «استعظيمفضلو

 . است  چیز گسترده  بر همه  بزرگ، و رحمتش

  

   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ 

ۅ  ۉ   
راشماري،آنامين»از طال  «اگراورابرقنطاريكههستكسيكتابوازاهل»

 تعبیر،  باشد. این می  دو کیلو و نیم  و هر رطل  است  قنطار: صد رطل «دهدتوبازميبه

اوبه»واحد  «اگرديناريكههستكسيوازآنان».  است  امانت  مال  از بسیاری  کنایه

  وشدت  امانت  مقدار مال  از قلت  تعبیر، کنایه  این «دهدتوبازنميرابهدهي،آنامانت

کتاب،  اهل  : در میان . یعنی شده  بدو سپرده  امانت  که  است  شخصی  و طمع  حرص

  بسیار و هنگفت  امانت  ند مالپردازند، هر چ را می  خویش  امانت  هستند که  دارانی امانت

  ارزش دهند، هر چند بی نمی را باز پس  امانت  هستند که  خائنانی  از آنان  باشد. همچنین

  نگاهدار باشد، در کم  امانت در بسیار  هر کس  که  نیست  باشد. و شکی  و ناچیز هم

  اولی خاین  طریق  بهباشد، در بسیار  خاین  در کم  است، و هر کس  امین  اولی  طریق به

آن»دهند؛  نمی  پس را باز دینار امانت   یک  حتی  خاینان  این ! . آری است كهمگر

  خود با مدرك  حق  اثبات  دائما برای  که  : مگر آن یعنی «باشيايستادهبرسرشپيوسته

  مصرانه  اضایو تق  گریز بر وی  حلقه  ساختن تنگ فشار،  مکرر، اعمال  و گواه، مطالبه

گفتند:برمادربابآنانكهاستسبببداناين»  پا بایستی  به  خود، بر سر وی  حق

نیستند.   کتاب  اهل  اند که  امتهایی و دیگر  عرب : قوم امیین «نيستراهيهيچاميين

  آنان  نیست، چه  و حرجی  گناه  هیچ  مالشان  وخوردن  آنان  به  نمودن : بر ما در ستم یعنی

در   آنان  به  ستمگری  کردند: دستور اینادعا   که  تر این عجیب با ما مخالفند!  در دین
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اين» !! است  شده  داده شان آسمانی  کتاب با دروغميخودشانكهو خدا بر دانند،

  کرده  نازل  نبر آنا خداوند  که  گویند، در دینی می  که  هایی یاوه  : این یعنی «بندندمي

  سبحان  بر خدای  دانسته  است، و آنان  خودشان  و پرداخته  تماما ساخته  نیست، بلکه

 بندند. برمی  دروغ

  اموال رویم، از جهاد می  ما به  که  پرسید: هنگامی  عباس از ابن  مردی  که  است  نقل

  عباس ابن . گیریم خود می  و گوسفند ی را برای  ماکیان  ی مثال مرغ  چیزهایی  ذمه  اهل

  کار هیچ  برما در این ؛ گوییم : می دارید؟ گفت  نظری  گیرید چه می  آنچه  فرمود: درباره

 ﴿گفتند:   کتاب  اهل  که است   شما همچنان  سخن  فرمود: این ك عباس . ابن نیست  گناهی

آنها   نیست!( بدانید که  گناهی هیچ  امیین  مال  )بر ما در خوردن ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  

 . خاطر ایشان  طیب  نیست، مگر به  شما حالل  برای  را پرداختند، اموالشان  یهجز  چون

  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ
  که  قطعا بر دروغهایی  آنان  بافند، بلکه می  هم پندارند و به می  که «استچناننه»

قرار   و مجازات  بر خود، مورد بازپرسی  عرب  قوم  اموال  شمردن  بندند و بر حالل می

  کافر، یامخالف  کس  خوردند ی هر چند آن  ناحق  را به  کسی  مال  گیرند و چنانچه می

پيمانبههركه»دارند زیرا   را برعهده  خیانت  این  و مسئولیت  باشد ی گناه  هم  دینشان

و»نماید   عمل  شریعتش  و به  کرده  انبرداریو از او فرم «وفاكند»  تعالی  با حق «خود

آنها   اهل  و امانتها رابه  نخورد و حقوق  باطل  را به  کسی  : مال یعنی «نمايدپرهيزگاري

کند و  می  اکرام را  و دوستانش «داردرادوستترديدخداوندپرهيزگارانبي»بسپارد 

 دارد. می  گرامی
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ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی     ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب
 زیرا «گيرندراميناچيزيخودبهايوسوگندهايعهدالهيدرعوضكهكساني»

و   یهودیان  . آنان است  گردد؛ هر چند بسیار باشد، اندك  انسان  عکاب  سبب  که  بهایی

 آن  خورند، منکر خوردن را می  دیگران  و حقوق  اموال  چون  اند که  همانندانشان

 «گروهآن»خورند  سوگند می  دروغ  شوند، به  داده  امر سوگند هم  شوند و اگر بر این می 

سخنندارندوخداوندباآنانايبهرهدرآخرت»دارند   صفتی  چنین  که  : آنان یعنی

  شان خوشحالی  اسباب  گوید که نمی  سخنی  با آنان. یا  کلی  را به  سخنی  هیچ «گويدنمي

بر   نظر رحمت، بلکه به «نگردنميسويشانوبه»باشد   آنان  به  وی  لطف  گردد و نشانه

 «گرداندنميوپاكشان»کند  می  عکاب  را دربرابر گناهانشان  گیرد و آنان می  خشم  آنان

عذابي»در افگنند   دوزخ  را به  آنان  دهد که می  فرمان  ها، بلکه و پلیدی  از گناهان و

«.دارنددرپيشدردناك

 صخدا  رسول که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان مسعود از ابن
را   مسلمانی  شخص مال  وسیله سوگند خورد تا بدین  دروغ  به  هرکس»فرمودند: 

  . در این است  خشمگین او بر وی  کند که می  با خدا مالقات  کند، در حالی  تصاحب

: یا  نداشت، گفت  هم  بود وشاهدی  ای خود بر یهودی  مال  مدعی  که  ای صحابی  هنگام

  رود! همان می  ازبین  خورد و مالم می صورت، او سوگند دروغ   در این  پس اهلل! رسول

 .﴾ ...ۆئ  ۆئ     ۈئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ﴿فرمود:   نازل  عزوجل  خدای  بود که

  وغیر آن  مسلمان  میان  عزوجل  خدای  در شریعت  شود که استنباط می  کریمه  آیه  از این

و   است  محترم خود  ذات  به  وجود ندارد زیرا حق  و امانتها مطلقا فرقی  حقوق  در ادای

تأثیر   انخود از آن  صفت  گیرد تا در این نمی  خود را از اشخاص  و منزلت  حق، حرمت

 پکیر گردد.
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ
 «كتاب»  خواندن  به «خودرازبانهستندكهگروهي»  : از یهودیان یعنی «وازآنان»

  و تحریف اند افزوده خدا  را بر کتاب  : آنچه یعنی «پيچانندمي»  ای شده  تحریف

ازكتابتاآن»  است خدا  از کتاب  هم  این  گویی  خوانند که می  اند، چنان کرده را

آنكهبااين»  است خداوند متعال  شده  نازل  از کالم  هم  آن  کنید که  و گمان «بپنداريد

ازنزدخداوندويند:آنگومي»  است  خودشان  بافته بر  و قطعا مطالب «نيستازكتاب

خداوندازسويآنكهدرصورتي» گویند می  سخنی  و افترا چنین  دروغ : به یعنی «است

از   دروغگویند و این  که «دانندميخودشانكهبندندبااينميوبرخدادروغنيست

 . است  گناهان  بزرگترین

  یهودنازل  و علمای  رهبران  نیز درباره  کریمه  آیه  : این است  آمده  نزول  سبب  در بیان

 شد.

  

ڇ      ڇ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ      ڦ  

ژ  ژ       ڈ     ڈ        ڎ  ڎ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ 
  که  هنگامی فرمود:  که  است  شده  روایت  عباس از ابن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

 صخدا  گرد آمدند ورسول صخدا  نزد رسول  نجران  نصارای  یهود و هیأت  علمای
تا   خواهی محمد! آیا می : ای گفت  یهودی  قرظی  نمود؛ ابورافع  دعوت  اسالم  را به  آنان

 صخدا  ؟ رسول کنیم پرستند، ما نیز تو را پرستش را می  عیسی  نصاری  که چنان
فرمود:   ارتباط نازل  این به  متعال  خدای  پس ! کاری  از چنین بر خدا  فرمودند: پناه

مردماوبهبدهد،سپسوپيامبريوحكماوكتابخدابهرانسزدكهبشريهيچ»

 به بندگانجايبگويد: و   راست  سخنی  ای،نه مقوله  چنین : یعنی «باشيدمنخدا

  رسالت، سفیران  امانت : در ادای عظام  زیرا انبیای  سزاوار گفتن  هم  و نه  است  درست

  مخصوص  خویش  وحی  را به  او ایشان  هستند، که  او و خلقش  میان  الهی  برگزیده
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  خدای  برای  و اخالص فهمی  ایشان، راست  تردید از مختصات بی  گردانیده، پس

را   مردم  زند که سرنمی ییادعا  چنین  پیامبری  بنابراین، هرگز از هیچ  است  عزوجل

را! زیرا   عزوجل  خدای  کنید نه  مرا پرستش ! مردم  و بگوید: ای  کفر فراخوانده  سوی به

 . اشیاء است  طبیعت  برخالف  این

  را افترا بستند که  سخنانی  بر عیسی  شد که  نازل  در رد نصاری  کریمه  آیه

ی   از برادرانش  و هر یک  وی  ر بارهد  سخنانی  چنین  ندارد و گفتن  اصالصحت

 . نیست  ی سزاوار هم ‡ پیامبران  ازخانواده

  رب، دانا، به  دین  به  که  است : کسی ربانی «باشيدرباني»گوید:  می  پیامبر الهی «وليكن»

  . چنانکه برخوردار است  و حکمت  از حلم  با آن  و همراه  متمسک  سخت  وی  طاعت

: امروز  مةاأل  ةهذ  رباين  مات  اليوم»:  گفت  عباس ابن  در روز وفات  فهحنی  محمدبن

كهآنسبببه»باشید   گوید: ربانی می ! پیامبر الهی آری«. در گکشت  امت  این  ربانی

آسمانی،   کتاب  به  علمتان  همراه  : به یعنی«آنخواندنسببداديدوبهميتعليمكتاب

نیرومند باشید زیرا شما   میدان  و در این  متمسک پایبند و  پروردگار سخت  طاعت  به

امر   بدان  تمسک  را به  دهید و آنان می  درس  مردم را به  خوانید، آن را می  الهی  کتاب

  باید بیشتر از دیگران  ا خود ویآموزد، قطع می  دیگران را به  حق  که  کسی  کنید، پس می

 باشد. پایبند  آن  به

  

ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
و  : یعنی «بگيريدپروردگاريرابهوپيامبرانفرشتگاندهدكهنميوشمارافرمان»

  بعد ازیافتن  که  ی سزاوار نیست  غیر وی  باشد، چه  عیسی  ی چه  پیامبری  هیچ  برای

و   فرشتگان خود یا پرستش  پرستش  را به  عال، مردمخداوند مت  از سوی  و هدایت  دانش

ازآنآياپس»کند  نمی کاری چنین  الهی  فرستاده  دیگر دستور دهد، و قطعا هیچ  پیامبران

«.دهد؟ميكفرفرمانايد،شمارابهشدهمسلمانكه

  دین ا اسالمزیر  است  اسالم ‡انبیا  تمام  قرآن، دین  در عرف  که  شویم یادآور می

 شد.  کار گرفته تعبیر به  این  جهت  همین  باشد، به می  فطرت
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اسرار   صحیح  و فهم  عمیق  درست، فقاهت  : علم که  کند بر این می  داللت  کریمه  آیه

 و پایبند نیز باشد.  عامل  شرعی، بدان  تکالیف  به  عالم  طلبد که ؛ می شرعی

  

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  

ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ
  و توحید واخالص  یگانگی  به ‡ پیامبران  را که  حقیقت  این  تعالی  حق  که  بعد از آن

  پردازد که می  حقیقت  این  بیان  ساخت، در اینجا به  دهند، روشن دستور می  وی  برای

  تصدیق  را نیز به خویش  و امتهای  و تأیید نموده  را تصدیق  الهی  رسالتهای  همه  ایشان

از آنها   تا برخی  است گرفته  پیمان  خویش  از انبیای  تعالی  اند زیرا حق داده دستور می  آن

کنند و   کار سفارش  این و همدیگر را به  دیگر بوده  برخی  کننده تصدیق  در امر ایمان

هنگامي»دستور دهند:   آن  خود را نیز به  هایامت پيامبرانكهو از ميثاقخداوند

  گیرد، بدان می  برخود الزم  عهدکننده  که  است  : عهد مؤکد و محکمی میثاق «گرفت

مؤکد  تأکید؛  های دیگراز صیغه  چیزی  سوگند، یا به تعهد را به  شود و آن متعهد می

وحكمتيشماكتاببههرگاهكه»:  گرفت  امر پیمان  بر این  یشان! از ا گرداند. آری می

آمدسويتانبهپيامبريگاهآن» شما دادم   به  و حکمت  از کتاب  : اگر چیزی یعنی «دادم

تصديقآنچهكه باخودداريد، شما   به  که  او با آنچه  ودعوت  : پیام یعنی«كردرا

  و از آنجا که «دهيدآوريدوياريشاوايمانبهكهبرشماست» بود  ام، موافق داده

  قسم  جواب  در حکم  جمله  این رو، است، از این  سوگنددادن  منزله میثاق، به  گرفتن

  آنها یکی  همه  دیگرند و هدف یک  کننده کامل همگی ‡انبیا  : رسالتهای باشد. یعنی می

خیر و   به  هم  در فروع  اند و اختالفشان متفق  در اصول اآنه  از این، همگی  است، گکشته

  و هماهنگ  انسان  حیات  با دگرگونی  فروعات، همراه  که چرا خود امتهاست،  مصلحت

  باشد. اما اگر دو پیامبر ی مثال ی در یک  تواند متغیر و دگرگون می و زندگی،  با زمان

دو در   ی آن  علیهماالسالم  و هارون  نند موسیشدند ی ما  همزمان  با هم  امت  عصر و یک

متأخر است،   که  پیامبری  بود، پس  آنها مختلف  اند. و اگر اقوام متفق  امور با هم تمام
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  ابراهیم حضرت  به لوط  حضرت  که آورد، چنان می  ایمان  پیامبر متقدم  دعوت به

دیگرآمدند، مانند  یک  امبر در پیشد. و اگر دو پی  وی  دعوت  آورد و پشتیبان  ایمان

  را تصدیق  دیگری از آنها دعوت  هر یک  صورت علیهماالسالم، در این  و عیسی  موسی

  گکشته  انبیای  امتهای  تمام باید از سوی  که ص پیامبر خاتم  بعثت  است  کند. همچنین می

 قرار بگیرد.  مورد تأیید و تصدیق

  گرفته  را ی ازآدم  پیامبری  هیچ خداوند»فرمود:   که  است  شده  روایت  از علی

  گرفت  پیمان صمحمد  درباره  از وی  که  ی برنینگیخت، مگراین  بعد از وی  تا پیامبران

کند.   اش و یاری  آورده  او ایمان  گشت، باید به  مبعوث  رسالت  به  اگر در زمانش  که

  نیز در این  خویش  از قوم دستور داد تا  امبراناز پی  هر یک  به  خداوند متعال  همچنین

لما   حیین  وعیسی  موسی  لو کان: » است  آمده  شریف  در حدیث«. بگیرد  پیمان  باره

  از من، هیچ  را جز پیروی  ایشان بودند، می  زنده  و عیسی  : اگر موسی وسعهما اال اتباعی

اگر در هر   هستند که  اعظمی  امام  قعدروا صپیامبر خاتم  پس«. نبود  دیگری  گنجایش

  جهت، در شب  بود و از این  واجب ‡انبیا بر همه  ایشان  بودند، اطاعت می  عصری

 صخدا  آمدند ی رسول  گردهم  المقدس انبیا:در بیت  همه  ارواح  که  گاه اسراء ی آن
روز محشر   شفیع ص حضرت  آن  دارشدند. همچنین را در نماز عهده  ایشان  امامت

 «گاهآن»گریزند.  می  از آن  العزم اولی  پیامبران  روزحتی  در آن  که  ای هستند، قضیه

كاراصرفرمود:آيااقراركرديدوگرفتيدبراين»  پیامبرانش به  خطاب  خداوند متعال

  معنای  نامید زیرا اصر: به« اصر»گرفت،   از پیامبرانش  را که  عهدی خداوند  «مرا؟

بر خود   که  آنچه  به  وفا نمودن  را به  خویش  صاحب  که  است  ومحکمی  سخت  پیمان

  از سوی  پیمان  این  ساختن  محکم  دهنده  خود نشان  دارد و این وامی  گرفته  الزم

آري»  است  متعال پروردگار كرديم!گفتند: پساقرار فرمود: منگواه. باباشيدو

ازگواهانم دیگر   از شما بر بعضی  ضیبع  دادن بر اقرار شما و گواهی  : من یعنی «شما

 . هستم  امر، از گواهان  دراین

 

  



347 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى
  شده امتها گرفته  و تمام ‡ پیامبران  از تمام  که  پیمانی «بعدازاينكهكسانيپس»

  : بیرون یعنی«اندهمانافاسقانگروه،آنپس» !صمحمد  از تو ای «برتابندروي»

 اند. الهی  رمانف  از دایره  رفتگان

  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ   
دين» جز ميآيا را   آفریننده  خدای  غیر از دین  : آیا مردم، دینی یعنی «جويند؟اهلل

آنب»کنند؟  می  پشتیبانی  طلبند و از آن را می  موجودات از  «آسمانهادرهركهكها

وناخواهخواه»  آن موجود در  مخلوقات  از تمام «استزمين»در   هر که «و»  فرشتگان

استبراي منقاد چیز در   همه  اند: یعنی گفته )کرها: ناخواه(  در معنی  مفسران «اهلل

  کونی  بوده، از قوانین  یاله  فرمان ی منقاد  و جمادات  حیوانات  ی حتی  آسمانها و زمین

  عزوجل  فرمانبردار خدای  نیز ناخواسته کافر  کنند و حتی و انقیاد می  اجبارا اطاعت  وی

  : مراد، اسیران قولی  منکر باشد. به  و زبانش  دل  اوست، هر چند که  هستی  و پیرو قوانین

  برده  بهشت  سوی به  خویش  اسارت  های در زنجیرها وقالده  امتها هستند که  مسلمان

  ، کاریهللا  جز دین  دینی  طلب  انکار است، یعنی  ...( همزه هلل)أفغیر ا  شوند. همزه می

شد زیرا   ساخته  : )یبغون( مقدم بر فعل  اهلل( است  )غیر دین : که  . و مفعول نارواست  بس

  باشد. طلب می  باطل  انمعبود  انکار متوجه  رو که  است، از آن تر در اینجا مهم  مفعول

باشد  می  باطل  و پرستش  دین  دربرابر آن  شدن  و تسلیم  ؛ فرمانبردن الهی غیر از دین  دینی

  را مطابق  هرکس  تعالی  حق  در روز قیامت، پس «شوندمياوبازگردانيدهسويوبه»

 دهد. می  پاداش  وی  عمل
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ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ 

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   

ڤ  ڦ
را  حقیقت   و این «آورديمايمانشدهبرمانازلخداوآنچهبگو:به» !صمحمد  ای

وبرابراهيمآنچه»  به  آوردیم  بگو: ایمان «و»  کن  اعالم  خویش  خود و امت  از سوی

اد و از احف  اسرائیل بنی  اسباط: قبایل «شدهاسباطنازلوويعقوبواسحاقاسماعيل

  ایمان«و» آوردند  ایمان  موسی  به  اند که  یعقوب  گانه دوازده  فرزندان  نوادگان

دادهپروردگارشانازجانب»دیگر  «وپيامبرانوعيسيموسيبهآنچه»  به  آوردیم

  گکاشته، به  فرق  یهود ونصاری  که چنان «گذاريمنميفرقازآنانيكهيچوميانشده

  آیه  دیگر کافرشدند. تفسیر نظیر این  برخی  آوردند و به  ایمان ‡ از پیامبران  بعضی

را».  گکشت« 102 بقره/«  در سوره  کریمه او ما   حق  : ما برای یعنی «فرمانبرداريمو

 . هستیم  منقاد و مخلص  تعالی

  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
شودواودرآخرتنميديگربجويد،هرگزازاوپذيرفتهجزاسالم،دينيوهركه»

 پکیرفته  ایشان  جز دین  دیگری  ، دینصمحمد  بعد از بعثت  پس «استزيانكاراناز

  گردن اسالم  دین  به  که  دیگر است، لکا، کسی  ادیان  همه  ناسخ  ایشان  دین  نیست، چون 

 روایت  به  شریف  . در حدیث نیست  نجاتی  وی  برای  باشد، در روز قیامت ننهاده

آیند، درآغاز نماز  می  در روز قیامت، اعمال: » است  آمده صخدا  از رسول  ابوهریره 

یر فرماید: تو بر خ می . پروردگار متعال نماز هستم  گوید: پروردگارا! من آید و می می

  . پروردگار متعال هستم  زکات من را!گوید: پروردگا آید و می می  زکات  گاه . آن هستی

.  هستم  روزه  گوید: پروردگارا! من آید ومی می  روزه  گاه . آن فرماید: تو بر خیر هستی می

تو   سبب و به  گیرم تو می  سبب و امروز به فرماید: تو بر خیر هستی  می  پروردگار متعال

 «.دهم می
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  بن حارث  درباره  کریمه  آیه  اند: این کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان  مجاهد و سدی

.  پیوست  کفار مکه  و به  برگشته  از اسالم  تن  با دوازده  شد که  نازل  سوید انصاری

 گرایید. اسالم  مجددا به  آیات  این  بعد از نزول  گوید: حارث می ك عباس ابن

  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ    چ  ڇ

ڑ  ک      ک  ک
كهكند؟باآنميكافرشدند،هدايتبعدازايمانشانراكهخداوندقوميچگونه»

كهشهادت برحقايندادند برايشاناسترسول، :  یعنی «آمدروشنداليلو

  آوردن  بعد از ایمان  کند که  هدایت  حق  سوی را به  قومی خداوند  که  بعیداست

  از کتاب  روشن  دالیل  و بعد از آمدن ص پیامبر اکرم  حقانیت  به  دادن  وگواهی

 از  و آگاهی  دالیل  آنها از این  ، و بعد از شناختصپیامبر  و معجزات  سبحان خدای

 مرتدان  که «كندنميبيدادگرراهدايتوخداوندقوم»کفر برگشتند   آن، به  مقتضیات

  که  است کسی  مرتد بزرگتر از گناه  گناه  که  نیست  اند. شکی  جمله  برگشته، از آن  از دین 

از   و سپس  را شناخته  زیرا مرتد، حق  است  را نپکیرفته  و اصال اسالم  مانده  بر کفر باقی

 . است  گردیده در دین  بههو ش  ایجاد شک  و سبب  برتافته  روی  عناد و تمرد از آن  روی

  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
از  و طرد  : دوری یعنی «خدالعنتكهاستاينسزايشان»  : مرتدان یعنی «آنان»

  سزاوار این  : مرتدان یعنی «استبرآنانومردم،همگيفرشتگانولعنت»  وی  رحمت

 هستند.  لعنت  همه

  

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں 
ازعذابمانند،نهميجاودانه»  است  آن  نشانه  که  دوزخ  لعنت، یا در آتش«درآن»

نهميكاستهآنان و   آنان  به  و در کار عکابشان «شودميدادهمهلتآنانبهگردد

 شود. می  داده  تأخیری
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 فرماید: یو م  را استثنا کرده  کنندگان توبه  تعالی  حق  سپس

  

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ
«آوردنداصالحكردندوبهتوبه»از ارتداد   : پس یعنی «ازآنپسكهمگركساني»

  اصالح  به  اسالم  وسیله  بودند، به  ساخته  تباه  خویش  با ارتداد از دین  را که  : آنچه یعنی

  و رأفت  لطف از  و این «استمهرباناوندآمرزندهخدگمانبيپس»آوردند   و سامان

آمرزد. باید  می  پکیرد و برآنان را می  کاران توبه  توبه  باشد که می  بر خلقش  وی  و رحمت

شود.  می  بازگردد ی نیز پکیرفته  اسالم  سوی به  مخلصانه  مرتد ی چنانچه  توبه  که  دانست

 «.نیست  اختالفی  علما هیچ  میان  باره من، دراین  لمدر حد ع»گوید:  می  شوکانی  امام

از   فرمود: مردی  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن

را   کسی  گشته  پشیمان  گاه پیوست، آن  شرك  به  مرتد شده  آورد و سپس  انصار، اسالم

بود   ؟ همان هست  ای توبه  بپرسید: آیا برایم صخدا  از رسول  فرستاد که  قومش  سوی به

  دادند، مجددا اسالم اطمینان  وی  به  قومش  که  شد و بعد از آن  نازل  کریمه آیه  این  که

 آورد.

  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۓ  ڭ
ايمانشانپسكهكسانيراستيبه» سپساز شدند، افزوكافر خود كفر «دندبر

آنانهرگزتوبه«  آن  و اهل  اسالم  علیه  و توطئه  بر نیرنگ  در کفر و افزودن  باپایداری

فرماید: )و  می (2/14)  در آیه  خداوند متعال  که  مرگ، چنان  هنگام  به «شودنميپذيرفته

  از آنان  هریک  مرگ چون  شوند و سرانجام می  ناشایست  کارهای  مرتکب  که  کسانی  توبه

  کریمه  آیه  این  برآنند که  بعضی نیست(.  ؛ پکیرفته کردم  توبه  گویند: اینک فرا رسد، می

  چون  کفر ورزیدند، سپس  عیسی به  بودند که  زیرا آنان  است  ناظر بر یهودیان

خودوآنان»نیز کافر شدند   ایشان  گردیدند، به مبعوث  رسالت  به صمحمد  حضرت

«.اندگمراهان
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ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ
  باشند، چه  کفار اصلی  چه «اندكفرمردهحالودركافرشدهكهكسانيدرحقيقت»

راراپرازطالكنندوآنزمينهرچندفراخناي»  برگشتگان  حق  و از دین  مرتدان

  اندازه دوزخ، به  از عکاب  خویش  نجات  برای  : هرچند در روز قیامت یعنی «دهنديهفد

شود،نميپذيرفتهازآنانيكهرگزازهيچ»آورند   از طال فدیه  زمین  روی  گنجایش

عذابيآنان هيچاستدردناكرا داشتايدهندهياريو   : هیچ یعنی «نخواهند

  شریف  دهد. در حدیث  نجاتشان خداوند  از عکاب  ر روز قیامتد  که  نیست کسی

او   به  تعالی  حق  گاه شود، آن می  آورده  دوزخ  از اهل  مردی  در روز قیامت: » است  آمده

گوید:  مردمی  ؟، آن دهی می  از طال فدیه  زمین  گنجایش  اندازه  به  گوید: آیا از عکابم می

  ؛ از تو در صلب را از تو خواستم  گفتی، کمتر از این  اید: دروغفرم پروردگار می ! آری

اما «. ابا ورزیدی تو  نیاوری، ولی  را شریک  زیچی  من  به  که  عهد گرفتم  آدم  پدرت

  حدیث  ندارد، در این حالش  به  سودی  کافر، در آخرت  دنیوی  نیک  افعال  که  این  علت

قرار گرفتند   مورد پرسش  جدعان  از عبداهلل بن صخدا  : رسول است  شده  بیان  شریف

را   و مردم  ساخت کرد و آزاد می می را بازخرید  بود، اسیران  نوازی  مهمان  ی و او شخص

  دربر دارد؟ آن  سودی  در آخرت  برایش  وی  خیر دنیوی  آیا اعمال  نمود ی که می  اطعام

!  : نه الدين  يوم  خطيئت   اغفر ل رب : الدهر  من ما  يو  يقل  مل  نهأال، »فرمودند:  ص حضرت

از روزها   روزی  خود حتی  زندگی  زیرا او در طول دندار  سودی  حالش  از آنها به  چیزی

 «.بیامرز  مرا در روز قیامت  خطاهای : پروردگارا! نگفت  هم

  رادر مجموع  ال، کافرانخداوند متع  که  کنیم می  (، مالحظه23ی  82)  آیات  به  نگاهی با

 : است  کرده  تقسیم  گروه  سه  به

 . است  ( ناظر بر ایشان82)  کردند و آیه  توبه  صادقانه  که  ی آنان 1

 . است  ( ناظر بر آنان23)  کریمه  و آیه  نبوده  صحیح  شان توبه  که  ی آنان 2

 . است  ( ناظر بر آنان21)  کریمه  آیه  اند، که و بر کفر مرده  نکرده  اصال توبه  که  ی آنان 0
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
به»  از ایمان  عبارت  که« ابرار«  درجه  : هرگز به یعنی «رسيدنمينيكوكاريهرگز

  بهشت را که« بر«  رسید و هرگز ثواب نمی  است  آن  و قبول  در عمل  راستین، شایستگی 

شما   نفقه  که  : مگر آن یعنی «كنيدداريدانفاقدوستتاازآنچه»یابید  در نمی  ستا

  را دوست  آن  که باشد  اموالی  ی از آن  از طاعات  آن از جهاد و غیر  ی اعم خدا  در راه

  آیه  این  بعد از نزول  از اصحاب  شماری  که  است  آمده  شریف  دارید. در احادیث

کردند.  خدا  راه  پیشکش را  اموالشان  ترین و نفیس  آمده صخدا  نزد رسول  کریمه

 دهد. می  پاداشتان  و بر آن «داناستكنيد،قطعاخدابدانانفاقچهوازهر»

  

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ         ڄڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ           چ   چ
تورات،اسرائيلازنزولپيشبود،جزآنچهحاللاسرائيلبنيخوراكيهابرايههم»

حرام خود  در اینجا« اسرائیل»جمهور مفسران، مراد از   قول  به «بودكردهبر

  پسر اسحاق  یعقوب  ، لقب«اسرائیل»زیرا   اسرائیل  ملت  است، نه  یعقوب

  و شیر شتر را بر خود حرام  گوشت  یعقوب  که  است  . نقل است ‡پسرابراهیم

 بود. کرده  را بر خود حرام  ای پی و  رگ  دارای  دیگر: او هر گوشت  قولی  بود، به کرده

از   یهودیان  سؤال  به  در پاسخ صخدا  رسول  استناد فرموده  ی به  عباس ابن

 النساء عرق  یماریب  یعقوب»گوید:  ی می  تحریم  این  علت  در باره ص حضرت آن

بخشد،   شفایش  بیماری  اگر از این  نکر کرد که خدا  برای  )سیاتیک( داشت، پس

  خورد و حق نمی باشد،  پی و  رگ  دارای  را که  هر حیوانی  )عرق( و گوشت  وپی رگ

  تحریم  کردند. لکا این پیروی  وی  نیز از سنت  بخشید، بعدا فرزندانش  شفایش  تعالی

بگو:اگر»بود.   حالل  تورات ها در خوراکی  است، و تمام  تورات  از نزول  قبل  ط بهمربو

بخوانيدبياوريدوآنراتورات»مرا باور ندارید   و سخن «گوييدميراست را تا «

است، دریابید زیرا   کرده  شما بیان  برای  داستان  از این  قرآن  را که  آنچه  و درستی  راستی

 . است  گفتم، ناطق  بر آنچه  تورات
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اما  کردند،  را بر خود حرام  ماریه  یا خادمشان  نیز، عسل صپیامبرما  که  است  نقل

ارتباط   را دراین« تحریم«  ( از سوره1)  امر تأیید نکرد و آیه  را در این  ایشان خداوند

 خواهد آمد.  تفسیر آن  فرمود ی که  نازل

  الزم  کفاره  ساخت، بر وی  را بر خود حرام  چیز مباحی  اگر کسی  که  مسئله  فقها در این

شود و در  می الزم  کفاره  وی بر  احناف  اند؛ در مکهب  شود یا خیر؟ بر دو رأی می

 شود. نمی  الزم  کفاره  بروی  شافعی  مکهب

 

چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
  این آن، یا بعد از  و تالوت  تورات  بعد از آوردن : یعنی «بعدازاينكهكسانيپس»

بر»؛  است آمده  خودشان  در کتاب  که  آنچه  در خصوص  با آنان  و هماوردطلبی  تحدی

  و آنچه  خودش کتاب  داوری  به  که  زیرا کسی «خودستمكارانندبندند،آنانخدادروغ

  بعد از آن  هم شود و باز  خواندهشناسد، فرا  می  خویش  درست  اعتقاد شرعی  که

 . ستمکارترنیست  از وی  کس بربندد، هیچ  دروغ  سبحان  بر خدای  کنان جدل

  

گ  گ   گ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک      ک   ک  گ
پسگفتخداوندراست»  یهودیان  پیامبر به  ای «بگو» حنيفكهابراهيمازكيش.

 وضوح  با تمام  من  رسالت  صدق  که  : مادام یعنی «كنيدوينبود،پيربودوازمشركان

:  حنیف کنید.  پیروی  هستم  بر آن  من  که  اسالم  شده، از آیین  بر شما روشن  و درخشش 

 . حق  دین  سوی  به  باطل  از ادیان  گراینده

  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  
برسر   و یهودیان  : مسلمانان است  کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  مجاهد در بیان

از   المقدس بیت  گفتند که می  ورزیدند؛ یهودیان همدیگر فخر می  به  المقدس و بیت  کعبه

  مقدس  باشد و درسرزمین می ‡انبیا  هجرت  محل  که  جهت  برتر است، بدان  کعبه

شد:   نازل  بودکه  برتر است، همان  عبهک  گفتند: بلکه می  قرار دارد. و مسلمانان
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در   تعالی  حق  منظور عبادت  به «شدهنهادهمردمبرايكهايخانهاوليندرحقيقت»

بكهكهاستهمان»  زمین   گکار آن بنیان  است، که  کعبه  : خانه یعنی «استدر

در   که  است  کسی  برای  آنخیر   ؛ بسیاری کعبه  . برکت است «ومبارك»بود   ابراهیم

از   که  نعمتها و خیراتی  بسیاری  جهت  کند، به را می  آن  شود، یا قصد زیارت می  مقیم  آن

  مؤمنان  نصیب  در آن  که  مضاعفی  ثواب  سبب شود و به سرازیر می  مکه  سوی جا به همه

  تعالی  توحید باری  که  سبب  این  بسا به  چه »جهانيانبراياستوهدايتي»گردد  می

  )ابراهیم  خلیلین  شود و سنت بسیار می  وی ذکر  گردد، در مشاعر مقدسه برپا می  در آن

 گردد. می احیا  علیهماالسالم( در آن  و اسماعیل

  به  نسبت  آن  ؛ بر افضلیت پرستشگاه  اولین  عنوان  به  کعبه  با توصیف  خداوند متعال

از  ابوذر  روایت  به  شریف  گکارد. در حدیث یگر تأکید مید  عبادی  اماکن

  بنا شد، مسجدالحرام  زمین  در روی  که  مسجدی  اولین: » است  آمده صخدا رسول

« بکه» «.بنا گردید  کعبه  از بنای  سال  چهل  فاصله  به  بود، که  مسجداالقصی  آن  ودومین

  رابرآن  ستمگران  که  است  این  بکه  به  آن  تسمیه  : وجه قولی  . به است  مکه  همان

شکند. یا  رامی  گردنهایشان  باشند، مکه  قصد تجاوز داشته  آن  و اگر به  نیست  دسترسی

  سبب  در نماز، به  زنان  که  طوری  است، به  در آن  مردم  نامگکاری، ازدحام  این  سبب

  نامهای  مکه  برای»گوید:  کثیرمی د. ابنگیرن قرار می  مردان  روی  ازدحام، پیش  کثرت

القری،  الحرام، بلداالمین، ام بیت العتیق، مکه، بکه، بیت  اند، چون را یاد کرده  بسیاری

 «.وکعبه  ، مقدسه، حاطمه، رأس، بنیه، بلده 1قادس

  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  

ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  
  و آن «استابراهيممقام»ها؛  نشانه  این  از جمله  که «استروشنهايينشانهدرآن»

  وی  پاهای  ایستاد و نقش می  بر آن  کعبه  بنای  در هنگام  ابراهیم  که  است  ای صخره

را   آن  که ادهما دستور د  به  تعالی  . و حق است  نمایان  طور برجسته به  صخره  در آن
                                                 

1
 . از گناهان  کننده : پاك قادس 
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  است، چرا که الهی   روشن  های از نشانه  سنگ  این ! . آری 1قرار دهیم  خویش  نمازگاه

از  «و»تواند پرواز کند  نمی  از فراز آن  شود و پرنده دو برابر می  مقام  ها در آن نیکی

»  که  است این   در کعبه  الهی  روشن  های نشانه  جمله آنكههر در اماندرآيد، در

  درآید، از همه  الحرام بیت  باشد و به  بیمناك  یا چیزی  از دشمنی  : هرکه یعنی «است

را   هر چند خونی او نشوند؛  متعرض  که  است  واجب  گردد و بر مردم می  ترسها ایمن

در   هر کس  ولی شود،  خارج  از حرم  که  باشد، تا آن  را گرفته  باشد، یا مالی  ریخته

گردد زیرا خود او  می  شود و جزا بر او اقامه شد، دستگیر می  جرمی  مرتکب  حرم  خلدا

خداوند   حکم  این  مشمول و بنابراین،  است  را آغاز کرده  حرم  حرمت  هتک  که  بوده

«. 22/2»دارد(   حرمتها قصاص  وهتک)  ﴾ژ  ڑ﴿فرماید:  می  که  قرارگرفته  متعال

و دیگر مشاعر   و عرفه  و منی  صفا و مروه در مکه، وجود  وشنر  های نشانه  از جمله

  حریم  قصد تجاوز به  که  است  از جباران  کسانی  جمله، نابودشدن  و از آن  است  مقدس

 را بکنند.  آن

و   تعالی  باری  بر حق  تأکیدی  این «كعبهخانهحجمردمانبرعهدهاهللاستوبراي»

 «راداردآنبهرفتنتواناييكهكسيبراي»  است  کعبه  خانه  حرمتاز   بزرگداشتی

را  آن  به  رفتن  استطاعت  بشود که  کعبه  خانه  حج  راهی  شود: کسی می  چنین  تقدیر آن

وهركه»  سفر است  و اسباب  توشه  از: زاد و راحله، یعنی  عبارت  استطاعت  دارد، این

ورزد خداوند»را انکار نماید   کعبه  و فضایل  روشن  های نشانه:  یعنی «كفر ازيقينا

  بلکه رساند، نمی  او نفعی  اصال به  بندگان  و عبادات  و طاعات «نيازاستبيجهانيان

 گردند. می نایل  خویش  انسانی  کمال  به  طاعات  این  با ادای  هستند که  خود بندگان  این

ڦ  ﴿ آیه  گوید: چون می ﴾ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴿:  نزول  سبب  در بیان  عکرمه

  پکیرفته  دیگر بجوید، هرگز از وی  دینی  جز اسالم  هر که):  ﴾ ...ڦ  ڦ  ڄ    ڄ

  رسول ! هستیم  مسلمان  است، ما هم  چنین  که  گفتند: اکنون  شد، یهودیان  شود( نازل نمی

  فرض  را بر مسلمانان  کعبه  خانه  حج  عزوجل  خدای»فرمودند:   آنان  به صخدا

                                                 
1

 «.125 بقره/«  نگاه، سوره 
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  ، لکا از انجام!« نگردانیده را بر ما فرض  آن  ولی»گفتند:   در پاسخ  ، اما آنان«گردانیده

 شد.  نازل کریمه  آیه  این  کهبود   سر باز زدند. همان  حج  مناسک

:احكامبيان

ارتداد  قصاص،  علت  به  حل  زمین در  کسی  اگر کشتن  که  است  بر آن  ابوحنیفه  ی امام 1

  نباید به  ولی شود، نمی  تعرض  برد، بر وی  پناه  حرم  سرزمین  باشد و او به  یا زنا واجب

از   آمدن  بیرون  کنند تا به  و معامله  بدهند و با او خرید و فروش  او، جا، غکا و آب

در   گرفتن  قصاص گویند: می  فعیشا  و امام  مالک  ناگزیر گردد. اما امام  حرم  سرزمین

 . عمد، جایز است  قتل  از قاتل  حرم

 . است  بار سنت یک  سال  در هر پنج  و تکرار آن  بار فرض  در عمر یک  ی حج 2

  سال  در همان  حج  ادای  برآنند که  حنبل  احمدبن  و امام  مالک  ابوحنیفه، امام  ی امام 0

.  است  فرض شود، می  آن  ادای  شرطهای  و بقیه  ستطاعتواجد ا  مکلف  شخص  که  اولی

  بر مهلت  مبنی حج  در ادای  بر آنند که  شیبانی  حسن  و محمدبن  شافعی  امام  ولی

 . بر فوریت  نه  )تراخی( است

  جای  را به  جایز نیست، اما جمهور فقها آن  در حج  مالک، نیابت  امام  مکهب  ی بنا به 2

نیست،  حج  ادای  قادر به  که  بیماری  جای  و به  است  نکرده  و حج  کرده  فوت  که  کسی

خود   داشتن نگه  قدرت  که  گیری بیمار زمین  را از ذمه  ها حج مالکی  دانند. لیکن جایز می

  برای  شخص  نیز، اجیرکردن  اند. در نزد آنان ندارد، ساقط دانسته  مرکب  را بر باالی

کرده،   امر وصیت  این  به  از مرگش  و قبل  است  مرده  که  کسی  جای  به  حج  دادن  انجام

 . جایز است

  مانع وجود  عدم  اضافه نقلیه، به  و وسیله  راه  توشه  داشتن  منوط به  حج  ی استطاعت 5

 . است  راه  امنیت  و عدم  از دشمن  بیماری، ترس  ؛ چون بدنی

  

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې 
خداوندشاهدوكهورزيد،درحاليخداكفرميآياتچرابه!كتاباهلبگو:اي»

کفر را بر زبان   کلمه  که  گاه آن  ؟ پس است  کنید آگاه می  و برآنچه «ناظركردارشماست
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  به نبوت، یا کفر  و معجزات  حق  دالیل  کفر به  دهید که می  را انجام  آورید، یا افعالی می 

 بیند. است، او شما را می  تورات  آیات

  

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی   ی   

ی  ی  جئ
 «داريدخدابازمياست،ازراهآوردهايمانراكهچراكسي!كتاباهلبگو:اي»

مؤمنان، فتنه   ریزید تا در میان میها  اندیشید و برنامه چینید، نیرنگها می ها می توطئه پس

  حق به  و ایمان  مردم  کنید تا میان می  تالش  توان  با همهرا برپا سازید و   کفر و شرك 

  این  القای خواهید تا با : می یعنی «طلبيدميايكجيراهآنوبراي»گردید   حایل  تعالی

  کج  مردم  برای را  راه  ؛ این نجار استناهموار و ناه خدا  راه  که  و موهومات  شبهات

باآن»نمایید   تثبیت را  باطلتان  کنید تا ادعاهای  معرفی  و استقامت  از اعتدال  بهره و بی

  الهی  و پکیرفته  مقبول تنها دین  اسالم  دانید که و می «گواهيد»  آن  راستی  به «خودكه

چرا   اید، پس خود دانسته  برپیامبران  شده نازل  ایرا از کتابه  حقیقت  این  که است، چنان

  ولی «نيستكنيد،غافلميوخداازآنچه»چینید؟  می  کید و توطئه  همه این  اسالم  علیه

 کند. می  مجازاتتان  گاه دهد و آن می  مهلت  موعد عکابتان  شما را تا رسیدن

  

حئ مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب جت  حت  خت  مت    ىت
  روایت  عباس از ابن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  اسحاق و ابن  جریر طبری ابن

در   که  و پیمانهایی  پیوند همجواری  بر اساس  از مسلمانان  فرمود: مردانی  اند که کرده

  نازل  عزوجل  خدای  داشتند، پس  ای روابط صمیمانه  از یهودیان  بود، با برخی  جاهلیت

فرقهآوردهايمانكهكسانياي»فرمود:  از اگر اهلايايد،  «بريدفرمانكتاباز

اعتماد کنید،   آنان  سخنان  و به  فراداده  گوش  آنان  های و نیرنگ  دسایس  : اگر به یعنی

شمارا»:  که  است این  دهند و آن می  خود دارند، سوق  که  هدفی  همان  سوی شما را به

«.گردانندكفربرميبهمانتانازايپس
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  

ٿ  ٿ
چرا  اند، کافر شده  از مسلمانان  گروه  آن  که  نیست  مراد این«ورزيدكفرميوچگونه»

  راه  که  است مراد این  اند، بلکه گردیده  مخاطب آمنوا(  الذين هياأ )يا:  ایمان  صفت  به  که

  آن  سرانجام  روید که می راهی  به  چگونه ! شود. آری می  کفر منتهی  با یهودیان، به  دوستی

  آیات  این  که  بر شماست پس «شودميبرشماخواندهالهيآياتكهباآن»  کفر است

شما   در قبال  یهودیان  که  آمیزی توطئه  زنید تا از اهداف  آنها چنگ  را بخوانید و به

نمایید و قضایا را   او رجوع به  پس «شماستخدادرميانورسول»شوید   دارند، آگاه

  رجوع  شود. البته اثر می بی  یهودیان  قطعا نیرنگ  صورت  در این  دهید، که  او ارجاع  به

ر و ؛ آثا ایشان  اما بعد از درگکشت بود،  ایشان  حیات  در حال صپیامبر  شخص  به

ایشان،   اند و سنت آورده  تعالی  حق از جانب  را که  و قرآنی  ایشان  ها و سیرت نشانه

  شناسند، پس را می  و معارف  منابع  این  هم  امت  و علمای  است  ما باقی  در میان  همگی

  آستان  به  که  شرط آن  ما هستند، به  در میان  همیشه  برای صخدا  رسول  که  است  چنان

  کفار اهل  های و فتنه  تا از دسایس  جوییم  تمسک و بدانها  کرده  رجوع  و سیرتشان  سنت

هدايتراستراهبرد،بهخداوندپناهبهوهركس»  مانیم  در امان  و غیر آنان  کتاب

و اعتماد   خود و ترك  به  بردن  پناه  را به  مؤمنان  بنابراین، خداوندمتعال «استشده

  ای هموار شود و از گمراهی  رویشان  به  هدایت  کند تا راه ارشادمی  دشمنانش  به  گرایش

 یابند.  است، رهایی  شده  ریزی  برنامه  برایشان دشمنان  از سوی  که

  که  است  کرده  روایت  اسلم  از زیدبن  آیات  این  نزول  سبب  در بیان  جریر طبری ابن

بود،   مسلمانان  توز علیه و کینه  ای بسیار عقده  پیرمردی  یهودی  قیس  بن فرمود: شاس

گکشت،  وگو بودند گفت  گرم  با هم  که  و خزرج  اوس  از برابر مجلس  نامبرده  روزی

و روزگار   ساخت  برآشفته  دید، او را سخت  از آنان  را که  و صفایی  و الفت  محبت  پس

  های و دشمنی  طوالنی  درگیر جنگی  با هم  و خزرج  ساو  یاد آورد که  را به  جاهلیت

برود و   بود، دستور داد که  با وی  را که  از یهودیان  اثنا جوانی  بودند. در این  دراز دامنی

ور  شعله  سخت  جنگی  وخزرج  اوس  میان  در آن  را که« بعاث»بنشیند و روز   با آنان
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  جاهلیت  دوران  احساسات  کرد. پس چنین  یهودی  بیاورد. جوان  خاطرشان  بود به  شده

  میدان  به  که  باال گرفت  و کارچنان  گشت آغاز  شد و مشاجره  بر انگیخته  آنان  در میان

و   شتافته  سویشان  شدند، به  از ماجرا آگاه که صخدا  کشید. رسول  و سالح  جنگ

را سر   جاهلیت  شما هستم، داعیه  ر میاند  من  که  فرمودند: آیا درحالی  آنان  به  خطاب

  مسلمانان  بر اثر آن  ایراد کردند که  موجز و بلیغ  ای خطابه باره،  در این  گاه اید؟ آن داده

  بوده  و مکر دشمنانشان  شیطان  انگیزه، بر اثر وسوسه  این  خود آمدند و دانستندکه  به

مهر و صفا بازگشتند. و   آیین  و به  گرفته  در آغوش  گرمی  همدیگررا به  گاه . آن است

 نمود.  را نازل  آیات این  خداوند متعال

  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
كنيداوستسزاوارپروايكهازخداوندـچنان!مؤمناناي»   : ازحق یعنی «ـپروا

  از این  است گونه، عبارت  این  یی. تقوا اوست  سزاوار الوهیت  پروا کنید که  چنان  تعالی

  را که  واموری  داده  است، انجام  الزم  آنها بر وی  دادن  انجام  را که  اموری  : بنده که

  و کوشش  سعی  جهت، نهایت  کند و در این  است، ترك  الزم  آنها بر وی  کردن ترك

  اسالم  جز حال  : برحالی یعنی «نميريدمسلمانيوجزدرحال»دهد   خرج را به  خویش

بر   آید ی درحالی  ناگهانی بسا که شما در رسد ی و چه  مرگ  باشید تا چون  قرار نداشته

  تقوی  حق»گوید:  تقاته( می  )حق در تفسیر: مسعود باشید. ابن  مسلمان  شما آید که

  نشود، یاد کرده  و از او نافرمانی  قرارگرفته  مورد اطاعت  سبحان  خدای  که  است  این

«. و ناسپاسی  کفران  قرار گیرد نه نگردد و مورد شکر و سپاس  شود و فراموش

  یک  مدت  به  حتی  تعالی  : حق که  است تقاته( این  )حق  معنای»گوید:  می  عباس ابن

 «.نگیرد قرار  هم، مورد نافرمانی  زدن  برهم  چشم

  اصحاب بر  تکلیف  این  کار بستن شد، به  نازل  هکریم  آیه  این  گویند: چون می  مفسران

بود   همان !را دارد؟ تقوایی  چنین این  توان  کسی  چه اهلل!  گفتند: یا رسول  دشوار آمد، پس

« 22/12»کنید(   را پیشه  الهی توانید تقوای  می  )تا آنجا که ﴾ہ  ہ  ہ  ھ    ﴿:  آیه  که

از   که  است  این  اند: معنی گفته گردانید. بعضی   منسوخما را   مورد بحث  شد و آیه  نازل
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  بنابراین  توانید. پس می  آنجا که تا  اوست  سزاوار تقوای  کنید که  تقوی  خدا آنچنان

 . نیست  منسوخ  کریمه  معنی، آیه

  

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

گ  گ     گ
وی،   : عهد خدا، یا دینهللا  حبل«نشويدزنيدوپراكندهاهللچنگحبلبهوهمگي»

  مؤمنان  سبحان  خدای  مترادفند. پس  با هم  اینها در معنی  و همه  است  یا قرآن، یا اسالم

  ای را از پراکندگی  وایشان  داده دستور  اسالم، یا قرآن  ریسمان  به  جمعی  زدن چنگ  را به

است،   شده  نهی  از آن  که  اختالفی نماید. البته می  است، نهی  در دین  از اختالف  ناشی  که

است، اما   شخصی  و منافع  نفسانی  هواها وامیال  ساختن  و حاکم  دین  در اصول  اختالف

و از   است  و ستوده  پسندیده  بلکه  نگردیده  نکوهش دین،  در فروعات  اجتهادی  اختالف

  از نصوص  حقیقت  این  که باشد ی چنان می  منان  خدای شریعت  گیری آسان  های نشانه

نعمت»آید.  برمی  نبوی  و احادیث  قرآنی آنو كنيد، ياد خود بر را كهگاهخدا

بوديددشمنان   دید، پسکر می  و چپاول  کشتید و غارت وهمدیگر را می «همديگر

  و خزرج  اوس  از اسالم، قبایل  قبل  که برادر شدید. چنان  باهم ؛ همگی نعمت  این  سبب به

یار و برادر   هم اسالم، با  نعمت  به  بودند، ولی  خونینی  خانگی  جنگ در یثرب، درگیر

برلبهشديد.وهماوبرادراننعمتتابهانداختشماالفتدلهايميانپس»شدند: 

  با اسالم «واوشماراازآن»قرار داشتید   در آن  که  کفری  سبب  به «بوديدآتشپرتگاه

  دوزخ  مرد به می  از شما که  بودید زیرا هر کس  دوزخ  گودال  : شما بر لبه یعنی «رهانيد»

  ازاین ایشان، شما را  وسیله  را فرستاد و به صمحمد  حضرت  تعالی  حق  افتاد، پس می

  که  است  ای الهی  ریسمان خدا  کتاب: » است  آمده  شریف  رهانید. در حدیث  پرتگاه

شماخودرابرايخداوندآياتگونهاين»«. است شده  کشیده  زمین  سوی به  از آسمان

«.شويدداردتاهدايتميبيانروشنيبه
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ڻ  ۀ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  

ۀ
 از شما به  : باید گروهی یعنی «كنندخيردعوتبهباشندكهوبايدازشماگروهي»

و   و ارشاد و با سلطه  و موعظه  کنند و با تعلیم  قیام  اسالمی  و دعوت  امر و نهی  فریضه 

است،   در آن  سود دنیا و آخرتشان  که  آنچه  سوی  را به  و حکومت، مردم  قدرت

  باشید که  شما باید امتی  : همگی است  مراد این  قولی  وانند و دستور دهند. بهفراخ

  تر است صحیح  اول  قول  کنید. ولی از منکر می  و نهی  معروف  اهلل و امربه الی  دعوت

  از منکر فرض  ونهی  معروف  است، لکا امر به  مفید بعضیت  کریمه  در آیه« من»زیرا 

  سزاوار شأن  آن  واجرای  نیست  عین  بر فرد فرد امت، فرض  آن  انجام  هباشد ک می  کفایه

  آیه  این صخدا  رسول  که کند می  نقل باقر کثیر از ابوجعفر . ابن نیست  هم  هر کسی

:  وسنت   القرآن  اخلري اتياع» فرمودند:  شریف  حدیث  در این  را خواندند و سپس  کریمه

كاربه»  باشند که  باید ازشما گروهی «و»« است  من  و سنت  قرآن  خیر؛ در پیروی

  امر به  که  . باید دانست زبان دست، یا به  به «كنندامروازكارناپسندمنعپسنديده

  اگر اهل  که  است  اسالم  کفایی  از منکر در نزد جمهور فقها، از فرایض  و نهی  معروف

  تا از آن  امر کنند و منکر چیست  آن تا به  چیست  ند معروفدان می  که  آنان  ی یعنی  علم

گردد و در غیر آن،  ساقط می  دیگران از  آن  کنند، فرضیت  قیام  آن  کنند ی به  نهی

فریضه،   این  عمومیت  که  گونه  ماند، همان می  باقی  هر فرد مسلمانی  بر ذمه  آن  فرضیت

 آید. ( نیز برمی113)  از آیه

  واصلی  مطهر اسالم  شریعت  واجبات  از منکر از بزرگترین  و نهی  معروف  امر به ! آری

شود،  می  کامل اسالمی  نظام  که  است  بزرگ  واجب  باشد زیرا با این می  آن  از اصول  مهم

  انگیزه  وناآگاهی، یا به  جهل  سبب حق، به  دین  از پیروان  بعضی  گاهی  که  جهت  بدان

  شوند، یا از ادای می منحرف  خویش  نفس، از دین  از هواها و خواهشهای  پیروی

اگر   کنند، پس می  دیگر ظلم یک کنند، یا به می  خالی  شانه  خویش  و مسئولیتهای  تکالیف

  را راهنمونی، مقصر را موعظه  گکاری، گمراه رانشانه  را روشن، جاده  راه  نباشد که  کسی

  در جامعه  و بسیاری  بزرگ  انحرافات  شک  بنشاند، بدون خود  جایرا بر سر   و ظالم
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و   سرنوشت  به  ما را از دچار شدن  تعالی  حق  که  است  جهت بدین  آید، هم پدید می

 علت  را به  آنان  دارد، آنجا که برحکر می  اسرائیل بنی  و عاقبت  همانندسرنوشت  عاقبتی

مورد  اسرائیل نماید: )بنی می  از منکر، لعنت  و نهی  عروفم  امر به  فریضه  فروگکاشتن 

دیگر را از  یک کردند و از حد درگکشتند، آنان  سرکشی  قرار گرفتند؛ چرا که  لعنت

«. 42 مائده/»کار وکردارشان(   بد است  کردند، چه نمی  شدند نهی می  مرتکب  که  منکری

آن» کردند   از منکر قیام  ونهی  معروف  امر به  فریضه  به  که  : گروهی یعنی «گروهو

  . در حدیث و رستگاری  فالح به  یافتگان  : ایشانند اختصاص یعنی «ايشانندرستگاران»

  لم  فبلسانه، فان  یستطع  لم  فان بیده،  منکرا فلیغیره  منکم  رأی  من: » است  آمده  شریف

  دست  را به  را دید، باید آن  ز شمامنکریا  : هرکس االیمان  ضعفأ  فبقلبه، وذلک  یستطع

  خود و این  قلب  به  خود و اگرنتوانست  زبان  به  خود تغییر دهد، اگر نتوانست

 «.است  ایمان  پایه  ترین ضعیف

  

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

كساني» همانند كهو باپراكندهنباشيد و یهود   آنان «ردندكاختالفهمشدند

  شده نازل  آنان  به  که  در آنچه  و اختالف  از پراکندگی  متعال  خدای  هستند که  ونصاری

بيناتكهازآنپس»کردند؛   پیشه  آنها سرپیچیدند و اختالف  کرد ولی  بود، نهیشان

  اختالف  عدم  و موجب  حق  کننده تبیین  که  است  روشنی  : آیات بینات «آمدبرايشان

اند  هایی و فرقه  اسالم  از امت  گکاران شدند، بدعت  پراکنده  که  اند: آنان گفته  . بعضی است

  دین  و بنیادهای  ازضروریات  که  و با آنچه  جدا نموده  امت  عظیم  خود را از جماعت  که

برايشان»ورزند  می  است، مخالفت   آمده  شریف  در حدیث «.استبزرگعذابيو

  همچنان، اما امت  شدند و نصاری  تقسیم یا هفتاد و دو فرقه  هفتاد و یک  یهود به: » است

آنها   همه: » است  شده  دیگر اضافه  در روایتی «.شوند می  تقسیم  فرقه  هفتاد و سه  به  من

دند: ؟ فرموهللا  یا رسول  کیست  گروه  پرسیدند؛ آن  اصحاب گروه،  اند مگر یک در آتش

 «.اند من  و اصحاب  من  رهرو راه  که  آنان
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  

ې  ې         ى  ى
سفيدوهاييچهرهكهروزي»؛  است  سهمگین  عکابی  در روز قیامت  برایشان ! آری

  های شوند، چهره می  نگیختهبرا  از قبرهایشان  که  : هنگامی یعنی «شودسياههاييچهره

سياهرويان»  است  کفار سیاه  های سپید و چهره  مؤمنان آيا»شود:  می گفته  آنان  به «اما

ايمانتان از پسبعد شديد؟ ميكهآنسزايبهكافر عذابكفر راورزيديد،

  قولی  و به  : منافقان قولی  : مرتدان، به قولی  کتاب، به  : اهل بنابرقولی  سیاهرویان«بچشيد

 اند.  دیگر: مبتدعان

  

ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
سپيدرويان» اما رحمتهموارهو  وی  کرامت  و سرای  : در بهشت یعنی «خدادر

 «.جاويدانند» 

 

ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
آيات» بهآنكهخداستاينها حقرا تو  !صمحمد  : ای یعنی «خوانيمميبر

ی   آیات، باحق  این  که  خوانیم را بر تو می  خویش  روشن  و حجتهای  آیات  این  درحالی

برجهانيانستميوخداوندهيچ»  است  تنیده  ی درهم  است  و راستی  عدل  همان  که

  تعالی  لکا حق اشند.ب  عکاب  خود مستحق  که  آنان، مگر آن  کردن  با عکاب «خواهدنمي

و با   چیز دانا وتواناست  همه  کند زیرا او به نمی  ستم  که  است  و داور عادلی  حاکم

 کند.  ستم  از خلقش  کسی  به  ندارد که  آن  به  نیازی  اوصاف، هیچ  این  داشتن

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ
  که  گونه هر  در آن  پس «خداستازآناستميندرزدرآسمانهاوآنچهوآنچه»

همه»کند  می  کند، تصرف  اراده  که  هر نحوی  خواهد و به كارها خداسويبهو
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  چراکه نیاز است، بی  از ظلم  عزوجل  خدای  که  رو است  از این  هم «شودميبازگردانده

 . اموراست  همه  و او مرجع  وستا  است، در قبضه  در آسمانها و زمین  آنچه  تمام

  

ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ    ٿ  ٹ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ
بيرونمردمبرايكه» خدا  : در علم یعنی «هستيدامتيبهترين»  اسالم  امت «شما»

  : شما بهترین است این  معنی  قولی  . به است  شده  : پدید آورده یعنی «استشدهآورده

  اسالم  امت  که  است  بر آن  دلیل  آیه  اید. این آورده  ایمان  هستید؛ از آنجا که  امت

  و آخر آن  امت  این  اول  بودن، در بین  بهترین  و این  امتهاست  بهترین  االطالق علی

  قولی  اند. به انآن  بهترین  امت  ، در مجموعه  اصحاب  باشد، هر چند که می  مشترك

بهتر و   این ! هستید. آری  مردم  برای  مردم  : شما سودمندترین است  این  دیگر معنی

نهيامرميمعروفبه»:  که  است  خاطر آن  شما به  سودمندتر بودن منكر از كنيدو

  اوصاف  این بر  که  گاه آن تید تاهس  امت  : بهترین یعنی «داريدخداايماننماييدوبهمي

  ، امر بهخدا  به  ایمان  چون رهرو باشید، پس  و عمل  از عقیده  شیوه  این  و به  متصف

با   و همراه  شده  از شما سلب  بودن  بهترین  از منکر را کنار گکاشتید، این  و نهی  معروف

 رود. می از بین  شما هم  و اعتبار و غلبه  آن، عزت

ذکر   که  است  ذکر شد، این  مقدم  از منکر بر ایمان  و نهی  معروف  امر به  که  این  دلیل

غیر   که جهت  تر است، بدان کننده داللت  بر غیر آنان  مسلمانان  برتری  خصلت، به  این

اند. در  دورگشته  ایمان  از حقیقت  را دارند، هر چند که  ایمان  نیز ادعای  مسلمانان

از »فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  بکر صدیقابو  روایت  به  شریف  حدیث

شوند،  می  داخل  بهشت  به  حساب  بدون  شدند که  داده  من  به  هفتادهزار تن  من  امت

از ایشان،   تن  یک  دل بر  همه  است، دلهایشان  چهارده  شب  ماه  همچون  هایشان چهره

از آنان،   مرا با هریک او  و در نتیجه  مکرد  طلب  برآن  افزون  عزوجل  از خدای  پس

  عرشون  جلنةا  هلأ»:  است آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. داد  افزون  هفتادهزار تن
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  اند و این  صف  صد و بیست بهشت  : اهلصفا    ثامنون  ذلك  من  ألمةا  صف، هذه  مائةو

 «.دهند می  را تشکیل  از ایشان  هشتاد صف  امت

ا» اگر  و  و پیامبران خدا  : اگر یهود به یعنی «بودندآوردهايمانكتابهلو

برايشان»بودند   آورده  مسلمین  ایمان  همچون  ایمانی  کتابهایشان   ولی «بهتربودقطعا

  به  که  کسانی  : همان یعنی«اندمؤمنازآنانبرخي»کردند؟   چه  نکردند، پس  آنها چنین

خارج، در   حق : از راه یعنی «اندفاسقبيشترشانولي»آوردند   مانای صخدا  رسول

 هستند. صخدا  رسول  کننده  و تککیب  سرگردان  خویش  باطل

مسعود،  ابن درباره  کریمه  آیه  اند: این گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  و مقاتل  عکرمه

  که  جهت  بدان شد، نازل  ابوحکیفه  د شدهآزا  برده  و سالم  جبل  کعب، معاذبن  بن ابی

ما   گفتند: دین  ازاصحاب  گروه  این  به  یهودی  یهوذای  بن  و وهب  صیف  بن  مالک

  پس ! ما از شما برتر و نیکوتریم کنید و می  دعوت  آن  شما ما را به  که  است  بهتر از دینی

 کرد.  را نازل  کریمه  آیه  این خداوند

  

چ   چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڃ  ڃ
آزار و  یهود در صدد  : رؤسای است  کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مقاتل

ی   وی  وهمراهان  سالم  بن هللعبدا  بودند ی چون  آورده  ایمان  که  از میانشان  کسانی  اذیت

 «آزاريجزاندكشمانرسانندبههرگززيان»فرمود:   نازل خداوند  برآمدند، پس

  از اذیت  مگر نوعی شما برسانند،  را به  زیان  از انواع  نوعی  توانند هیچ : هرگز نمی یعنی

  زیانی  بر وارد ساختن است، اما  و بهتان  و تحریف  بستن  از دروغ  عبارت  و آزار را که

واگرباشما»ی قادر نیستند   آن ثالو ام  و غارت  جنگ  باشد ی چون  زیان  در حقیقت  که

به در برابر   مقاومت  خورند و قادر به می : شکست یعنی «كنندميشماپشتبجنگند،

دادهنصرتسپس»برسانند   شمازیانی  بتوانند به  که  این  رسد به  شما نیستند، چه

  اوصاف  باید این  لمانانشما مس  . پس است زار  پیوسته  همچنان  کارشان  بلکه «شوندنمي

  حفظ کنید تا این  را پیوسته« خدا  به  از منکرو ایمان  معروف، نهی  امر به: » گانه سه

 . شما برخواهد گشت  زیان  به  بماندو در غیر آن، ورق  شما باقی  برای  امتیاز و برتری
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اخبار از   عنوان  هما ی ب  صالح  یهود در برابر سلف  شکست  مژده  که  شویم یادآور می

خوردند و از   خود شکست  طوایف  با همه  مدینه  زیرا یهودیان  یافت  ی تحقق  غیب

 محو شدند.  العرب  جزیره

  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  گ  گ  ڳ     ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ        ڻۀ  ۀ  ہ          ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ

ہ  ہ  ہ  ھ  
يافتههر» برآنان»را بیابید   باشند و آنان  یهودیان  که  : در هر جایی یعنی «شوندكجا

عهديبهمگر»  گرفته  در احاطه  و خواری  : یهود را هرکجا ذلت یعنی «شدزدهخواري

 خدا  کتاب آنها به  نهادن  و گردن  جزیه  و قبول  : فقط عقد ذمه یعنی «خداازسوي

مسلمین،   زنهار و امان : یعنی «ازمردمانعهديومگربه»دهد  می  پناه  آنان  به  که  است

  فراهم  مجالی  آنان  برای که  است  غیر از مسلمین  دیگری  کسان  و پشتیبانی  یا یاری

سزاوار   که خدا   ازسوی  : خشمی یعنی «ازخداگرفتارآمدندخشميوبه»کند  می

و   : فقر و مسکنت یعنی «شدزدهبرآنانومهربينوايي»شد   گیرشانهستند، دامن  آن

پایان، یا  بی  کرد وگرفتار فقر و ذلتی  احاطه  بر آنان  جوانب  از تمام  و ذلت  خشم

و فقر   و بینوایی  مهر ذلت  زدن «اين» خود هستند  در ضمیر و شعور و روان  آن  احساس

كفرآياتبهكهاستسبببدان»  الهی  خشم  هب  شدنشان و گرفتار  بر آنان خدا

نافرمانيكهاستآنسزايبهكشتندواينميناحقرابهورزيدندوپيامبرانمي

«.كردندوازحددرگذشتند

  این  چه آنها ندارد،  و دارایی  مال  به  یهودیان، ربطی  ابدی  فقر و مسکنت  که  باید دانست

کنند،  فقر می  احساس  دار است، لکا آنها همیشه  آنها ریشه  روان  در اعماق  و ذلت فقر

 .1باشند  دنیا هم  های گنجینه  تمام  اگر مالک  حتی

                                                 
1

 .142/1تفسیر المنیر،   کنید به  رجوع 
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  شد و هیچ واقع  کتاب  و اهل  بر یهودیان  موارد یاد شده  کریمه، همه  آیه  این  بعد از نزول

  پیروزی  در آن خداوند  که  نداد، مگر این  روی  کتاب  و اهل  مسلمین  میان  ای معرکه

  چون  پایبندبودند، ولی  خویش  و شریعت  دین  به  که  گاه زد تا آن  رقم  مسلمین  نام را به

 . آنها برگشت  زیان  به  گرفتند، ورق  فاصله  خویش  از دین

  

ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ
و همانند   شد، یکسان  بیان  که  باری  ذلت  برحال  کتاب  : اهل یعنی «نيستنديكسانآنان»

الهی،   ضوابط امر وشرع  و به «كرداردرستگروهيكتاباهلازميان»  نیستند، بلکه

را   قرآن  :آیات یعنی «خوانندميشبرادراوقاتالهيآياتاندكه»  برابر و مستقیم

 «نهندميسجدهوسربه»خوانند  می  شب  مختلف  )تهجد( و در ساعات  ز شبدر نما

  نمونه  سجده  که  است آن  سجده، برای  خوانند. تعبیر از نماز به نماز می  که درحالی

 . است  الهی  در بارگاه  بنده  و تکلل  خضوع

  این  مفسران از  زد بسیاریمشهور در ن»گوید:  می  کریمه  آیه  نزول  سبب  کثیر در بیان ابن

آوردند؛   ایمان  که شد  نازل  کتاب  اهل  از دانشمندان  عده  آن  درباره  آیات  این  که  است

 «.ایشان و غیر  سعیه  بن عبید، ثعلبه  بن سالم، اسد  بن هللعبدا  چون

  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
وروزقيامتبه»:  کتاب  از اهل  گروه  این امروازمعروفدارندوبهايمانخدا

مراد از امر   برآنند که  بعضی  . ولی دینی  واجب  این  عام  مفهوم  به «كنندمينهيمنكر

  با آن  از مخالفت  شان و نهی صاز پیامبر  پیروی  به  جا؛ امرشان در این  معروف به

 ورزند نمی  و کاهلی  و تنبلی «كنندميخيرشتابودركارهاي»  است ص حضرت

آنان»شناسند  خیر را می  کارهای  ثواب  زیرا ارزش شايستگانو  : با یعنی «انداز

شد،   ارائه  گروه  از این  که  بنابر تعریفی  باشند. پس می  همانا صحابه  شایستگانند که
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  پدیدآورده  مردم  برای  هستند که  امتی  رینبهت  نیز در زمره  کتاب  از اهل  مجموعه  این

 . گکشت  ذکرش  که  اسالم  امت  همان  است، یعنی  شده

  

ەئ  وئ      وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
:  است این  : )تفعلوا( معنی قرائت  باشد. و به  هر چه «دهندانجامكهوهركارخيري»

:  یعنی «نبينندناسپاسيآنهرگزدرباره»دهید   انجام  اسالم  شما امت  که  هر کار خیری

وخداوندبه»شود  می  داده  ایشان  به  آن  ثواب  نخواهند ماند، بلکه  و پاداش  ثواب  بدون

 شود. نمی  ضایع  نزد وی  آنان  هرگز پاداش  پس «داناستتقواپيشگان

  

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ 

ٿ  ٿ
  نیز سخن از کفارشان  کریمه  آیه  یاد کرد، در این  کتاب  اهل  از مؤمنان خداوند  چون

ورزيدندكهكساني»گوید:  می نضیر از  وبنی  قریظه  بنی  : مراد از آنان قولی  به «كفر

  که  ای جامیبدفر و  و عکاب  از هزیمت «راچيزيواوالدشانهرگزاموالشان»یهودند 

آنان» درافگند؛  را در آن  خواهد تا آنان می خداوند اوالد را  «.كندنميدفعاز

  پایگاه  و امیدانگیزترین  انسان  به  نزدیکان  ترین مخصوصا یاد کرد زیرا اوالد محبوب

هجاوداناندودرآنآتشاهلوآنان»ها هستند  بالها و سختی  دفع  برای  وی  اتکای

«.خواهندبود

  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
و  باخدا  را در دشمنی  آن  که  اموالشان  کارایی  عدم  در بیان  خداوند متعال  گاه آن

نيدرزندگاآنانآنچهمثل»فرماید:  کنند، می می  مصرف  اسالم  و نبرد علیه  رسولش

  و ناکارایی  سود و ثمردهی  در عدم  اموالشان  این  : صفت یعنی «كنندميدنياخرجاين
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بادي»خود  آنكهاستهمانند و   سخت  سرمای صر: «استسوزانيسرمايدر

قوميبهكه»  است  سوزان ستمكهكشتزار خود آنكردهبر و بوزد نابوداند، را

بودند،   بسته  سود و ثمر آن  به  که  امیدهایی  کشتزار بعد از همه  آن  صاحبان  پس «سازد

  کرده  زراعت  این  صرف  که  را هم  عالوه، اموالی  گیرند و به نمی  از آن  ای بهره  هیچ

  ثمر خود طرفی بی  کشت  از این  اند کفار که رود، همچنین می  بودند، نیز از دستشان

خود   کفار با اموال  که  خیری  کارهای  آن  برای  است  مثلی  اند: این هگفت  بندند. بعضی نمی

نابود   کلی به  آن  ثمره  شوند که می  متوجه  دهند و در روز قیامت می  کفر انجام  در حال

به»  است  شده بلكهستمآنانوخدا برخويشتنآناننكرده،  «اندكردهستمخود

شود،  نمی  هرگز مغلوب  که  خداوندی با  جویی  را در ستیزه  ویشخ  اموال  که هنگامی

برد،   از بین  ستمگر را پاك  قوم  آن  کشت  هک باد سوزان   همانند این ! نابود کردند. آری

شرك، تالشها و تکاپوها و   باد سوزان کردند، اما  را صرف  نیز اموالشان  اینان

 د کرد.را نابو  باطلشان  گکاریهای سرمایه

  

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   
  روایت  عباس از ابن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  اسحاق و ابن  جریر طبری  ابن

در   که  پیمانهایی و  پیوند همجواری  اساس  به  از مسلمانان  فرمود: مردانی  اند که کرده

  نازل  عزوجل  خدای داشتند، پس  ای روابط صمیمانه  از یهودیان  بود، با برخی  جاهلیت

کفار   که  از غیرمسلمین : یعنی «ايد،ازغيرخودتانآوردهايمانكهكسانياي»فرمود: 

  اند که  و همراز وی  و همدل صیخصو  : یاران شخص  بطانه «نگيريدبطانه»و منافقانند، 

سازد.  می  خود آگاه  امور خصوصی قرار دارند و او آنها را از رازها و  امور وی  در بطن

شماكوتاهيدرحقنابكاريازهيچ»  و همراز نگیرید زیرا آنان  دوست  از آنان ! آری

: فساد  گردند. خبال می  وسلسازد، مت  کار را بر شما خراب  که  هر آنچه  و به «ورزندنمي

 : یعنی «دارندشمارادوستافتادنومحنترنجوبه»  است  و عقل  و جسم  در فعل

بغضاءاز»است، درافتید   و زیان  و سختی  و رنج درد  مایه  که  آرزو دارند تا در آنچه
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  سخنانشاندر   این  است، که  بغض  بغضاء: شدت «استآشكارشدهوسخنشانلحن

خبر   از سر ضمیرشان  پیچند و زبانهایشان حسد بر خود می  از شدت  هویداست، پس

  اند و سرانجام، خبث آورده  روی  تککیب  و صراحتا به  راکنار گکاشته  است، لکا تقیه  داده

و»  است  لغزد، کامال برمال شده می  از زبانهایشان  از آنچه  نهاد واندرونشان  و پلیدی

بزرگتراستمينهانهايشانسينهنچهآ  زبانی، در  لغزشهای  این  که  طوری به «دارد،

دارند،  می  نهان  و امت  و دعوت  دین  علیه  شان پراز کینه  های در سینه  که  با آنچه  مقایسه

م،ايكردهشمابيانهارابرايمانشانهدرحقيقت»!  مؤمنان  ای  ؛ پس است  بسیار اندك

دیگر تمییز  را از یک  و دشمن  را بشناسید و دوست  لکا باید دشمنانتان «كنيداگرتعقل

 دهید.  تشخیصو 

  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 

ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ
اید؛ بدانید  گرفته  راز نهانیو هم  خود دوست  برای  از آنان  که  کسانی  حامیان  ای «هان»

از آنجا  «ندارندشمارادوستآنانداريد،وليرادوستآنانشماييدكه»فقط   که

وشما»  است  یافته  و استحکام  شده  شما آکنده  علیه  هایشان غیظ و حسد در سینه  که

ايمانهمهبه   که  است  شده  چهشما را   آنان، پس  کتاب  و ازجمله «داريدكتابها

باشماوچون»آورند؟  نمی  شما ایمان  کتاب  به  گیرید که می  دوستی  را به  آنان  درحالی

كنند،خلوت.وچونآورديمايمان»  و تقیه  نفاق  از روی «گويندرودرروشوند،مي

  که  و تأسف  حسرت  ازروی «گزندخودراميبرشما،سرانگشتانخشمازشدت

به»از شما عاجزند   گرفتن چرا از انتقام خويشبگو: ا : قطع یعنی «بميريدغيظ

  آورنده  صحنه  روی  و به  و پیروز کننده  بر مؤمنان  خویش  نعمت  کننده تمام خداوند

كه»شوید   مرگ  دق  آن اثر بر غیظ خود بیفزایید تا بر  است، پس اینک  خویش  دین

  گکرد و به ها می سینه بر  که  خلجانهایی  همه  : به یعنی «هاسينهدرونرازخداوندبه



371 

  گروه  این  که  بر آنچه  و ازجمله «داناست»گیرد  می  در نهانها شکل  که  هایی اندیشه  همه

 اند.  کتاب  اهل  منافقان کریمه،  آیه  دارند. مراد این می  پنهان  در دلهایشان

  

ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

وئ       وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
هرچند  و غیره،  و فراوانی، یا نیرومندی  از پیروزی، نعمت «برسدشماخيرياگربه»

ناراحتآنان»باشد   اندك  که  هم و ناخشنود بهميرا اگر و بديكند؛ شما

آنايوناخوشي از ميبرسد،  قرارداشته  موضعی  در چنین  کسهر  پس «شوندشاد

در دو  که  شود. باید دانست  گرفته  و همدلی  دوستی  به  که  نیست  آن  باشد، هرگز شایسته 

  خوبی  به  قرآن  بالغی  ، تعبیر شگرف ﴾ۉ  ې  ې﴿، و:  ﴾ۋ  ۅ  ۅ   ﴿:  جمله

پیشه، از   نفاق  دشمنان  این  که  است  ، مفید آن«حسنه  مساس»زیرا تعبیر   است  نمایان

  ، مفید آن«سیئه  اصابه»گردند و تعبیر می  ناراحت  مسلمانان  به  خیری  کمترین  رسیدن

اصطالح،   نباشد و به  جانبه کامال فراگیر و همه  بر مسلمانان  مصیبت  تا زمانی  که  است

نان، یا بر آ  بر دشمنی «واگرصبركنيد»شوند  نمی  نرسد، خوشحال  استخوانشان  کارد به

پرهيزگاري»  با آنان  جنگ  های دشواری   آنان  به  و مهرورزی  از دوستی«نماييدو

نميبهزيانيهيچآناننيرنگ»   علیه  سوء آنان  ها و حرکتهای اندیشه و «رساندشما

بر پس،  «داردكنند،احاطهميآنچهبهيقيناخداوند»  اثر است شما و دینتان، کامال بی

 . تواناست  هایشان توطئه  ساختن اثر  و بر بی  آگاه  و افکارشان  اعمال

  نصاری از یهود،  تا کفار ی اعم  جایز نیست  مسلمانان  اند: برای گفته  احکام  علما در بیان

از   که  جایزاست  قرار دهند، ولی  خویش  همراز، مشاور و امین  ی را دوست  و مشرکان

  و محرمانه  حساس  مسائل  به  که  ای حکومتی  کارگزار و کارمند در کارهای  عنوان  آنها به

  در سیره  روش  این  چنانچه شود،  آنها مربوط نباشد، استفاده  سیاسی  و رازهای  امت

ندارد   صحت  دشمنش  علیه  دشمن آیات، گواهی  بنابراین  . همچنین است  شده  خلفا دیده

  شده  روایت  آن  جایز بودن  ابوحنیفه  نظراند، اما ازامام  حجاز بر این و  مدینه  علمای  ی که

 . است
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ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ 
را از   منافقان و  مؤمنان  که  پردازد، آزمونی احد می  داستان  بیان  به  خداوند متعال  گاه آن

 ! . آری ساخت  نمایان را  سختی  های هپایدار در عرص  دیگر متمایز گردانید و صابران یک

  درس  شود تا یهودیان می  در بدر و احد منتقل  با قریش  ذکر جنگ  به  قرآنی  سیاق

در   بدی  فرجام  شوند، چه  با مسلمانان  اگر درگیر جنگ  بگیرند و بدانند که  رتعب

  ی پیرامون 183تا  123  ی از آیه  کریمه آیه  شصت  خواهد بود. پس، در مجموع  انتظارشان

 باشد. احد می  غزوه

 پیامبر!  : ای یعنی «آمديبيروناتخانوادهازپيشبامدادانراكهزمانيويادكن»

  به  هجری سوم   سال  شوال  روز شنبه، هفتم  را در صبحگاه  ات از خانه  آمدن  بیرون  زمان

مؤمنا»آمدی،   بیرون  که گاه یادآور، آن مواضعينو در برايرا فرودجنگيدن

و»  کردی می  منبا دش  رویارویی  : آنها را در سنگرها مستقر و آماده یعنی «آورديمي

شنواست نیتها و   همه  به «داناست»با تو   را در مشاوره  مؤمنان  سخنان «خداوند

 . بندگانش  کردارهای

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
برآندوطايفهكهگاهآن»  از:  عبارت  دو طایفه  این «كنندبزدليشدندكهازشما

 روز احد در دو جناح  بودند که  اوس  از قبیله  حارثه و بنی  خزرج  از قبیله  سلمه بنی

  منصرف غزوه  در این صاکرم  با رسول  خواستند تا از همراهی  لشکر قرار داشتند، پس 

حفظ کرد   و جبن  سستی  به  شدن  را از تسلیم  مؤمنان  دلهای  عزوجل  اما خدایگردند، 

را از   سبب، آنان بدین  هم «بودخداوندياورشانكهآنوحال»و بنابراین، بازنگشتند 

  به  منافقان  که بازنگشتند، چنان کارزار  خود قرار داد و از میدان  در پناه  و ترسویی  سستی

 . بر غیر وی  نه «كنندبايدتنهابرخداتوكلومؤمنان»بازگشتند   ابی بنهلل عبدا  رهبری
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 تعداد خویش  کمی  سبب به «كهحاليكرددرويقيناخداوندشمارادربدرياري»

  وعده  عده  کثرت  و به  است  تعالی  حق  از جانب  پیروزی  تا بدانید که «بوديدناتوان»

  معرکه  میدان در  مؤمنان  پایدارساختن  برای  که  است  ای مستأنفه  جمله  . این نیست  وابسته

  است  صبر وپایداری  پیروزی، نتیجه  آورد که  یادشان  را به  حقیقت  ایراد شد تا این

شکر و   برانگیزاننده  را تقویزی «نماييدسپاسگزاريپس،ازخداپرواكنيد،باشدكه»

 . است  سپاس

  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ ڤ  ڤ  ڤ
  در روز بدر به  را که  یاد آور هنگامی به پیامبر!  : ای یعنی «گفتيميمؤمنانبهكهگاهآن»

كفايت»:  گفتی می  مؤمنان را شما كهنميآيا سهپروردگارتانكند با را هزارشما

 مدد از  اندازه  این  تو، مؤمنان  برداشت  : براساس یعنی «كند؟ياريآمدهفرودفرشته

 پنداشتند. می  را ناکافی  فرشتگان

  

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

ڈ
اگرصبركنيد» بلي، ]وتقوا ورزید در معرکه  و پایداری  جنگ  و سختی  بر شدت«

  که  در موعدی «خودبتازندوخروشجوشبرشماباهمينوكافران»  سازيد[پيشه

پنجپروردگارتانگاههمان»اند مقرر کرده با را فرشتهشما مددهزار نشاندار

  گونه هیچ  بی  هم  بر سر شما فرود آیند، فرشتگان  آنان  که  گاه همان : یعنی «رساندمي

نشاندار   هایی خود را با نشانه  که شوند، درحالی اضر میح  جنگ  میدان  به  تأخیری

و نترس،   افراد شجاع  که  هست  بود و چنین  ها چنین کار در معرکه  رسم  البته اند. کرده

 و  کنند تا جایگاه می  گکاری نشانه  دیگری  ای یا نشانه  رنگ سرخ  بندی با پیشانی خود را

در روزبدر   فرشتگان  که  است  شده  شود. روایت  کارزار شناخته  در صف  پایگاهشان
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:  قولی  به بودند.  بسته  خویش  بر سرهای  سفید، یا سرخ، یا سبز، یا زردرنگی  دستارهایی

 سوار بودند.  ابلق  آنها بر اسبانی

  اند که برآن تفسیر و سیر اجماعا  اهل»گوید:  می« تفسیر کبیر»در   رازی  فخرالدین  امام

  نبود که  چنان  پس ،«)فیزیکی( جنگیدند  عینی  صورت  به  در روز بدر با کافران  انفرشتگ

  عباس گوید. ابن می« المنار»تفسیر  صاحب  که  گونه  باشد، آن  معنوی  امداد؛ امدادی

  به  حضوری  کردند، اما در دیگر غزوات  بدر عمال شرکت  در جنگ  فرشتگان»گوید:  می

 «.جنگیدند نمی عمال  ند، ولیشمار و مدد داشت

  

ک  ک  ک  ک  گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
آن» خدا مژده»را   : امداد با فرشتگان یعنی «راو ندادبرايايجز قرار  تا «شما

  رسیدن  : به یعنی «آنبهوتادلهايتان»گردید   شادمان  خویش  پیروزی  به  آن  وسیله به

وآرام»  مداد فرشتگانا خداوندجزازجانبپيروزي»  باید بدانید که  لیکن «گيرد،

  یاری ی جز با  جنگی  و امکانات  رزمندگان  پس، بسیاری «نيستحكيمتواناي

  ندارد و اگرخدای  جنگ  در سرنوشت  تأثیری  ی هیچ  وی  پروردگار و تأیید و توفیق

خود را   دادو دین می  پایان  کار آنان  شما، به  از سوی  گیجن  خواست، بدون می  عزوجل

  تکلیف  عنوان به شما  را برای  داد و آن  را ترتیب  جنگ  این  بخشید، ولی می  نصرت

ڳ  ڳ  ڱ  ﴿فرماید:  می که شما را بیازماید، چنان  و پایداری  مقرر گردانید تا ایمان  شرعی

  کشید، ولی می  انتقام  از آنان  خواست خدامیو اگر ) ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ 

  مشارکت  پس، داستان«. 2/محمد» (دیگربیازماید برخی  وسیله  از شما را به  تا برخی

  بدر است  غزوه  و راجح، مربوط به  قوی  قول  (، به124ی  122)  آیات  در این  فرشتگان

  باشد زیرا حق در روز احد می  ؤمنان: مراد آیات، امداد م قولی  هرچند به احد،  غزوه  نه

  فرشتگان  را به  ورزند، ایشان  اگر در احد پایداری  داد که  وعده  ایشان به  تعالی

  اگربه  نفرستاد، چه  یاریشان  به  را هم  فرشته  نکردند، لکا یک  رساند، اما پایداری مددمی

 خوردند. نمی  شدند، شکست مدد می  فرشتگان
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تا   : شما را در بدر پیروز ساخت یعنی «راازكافرانكندبخشيكردتاهالكچنين»

ياآنان» شدند  در روز بدر کشته  بودند که  کسانی  از کفار را نابود سازد و آنان  ای طایفه

گرداند و جلو   تنگ  ا بر آنانر  ساخته، دایره  شان : یا اندوهگین اویکبتهم «راخوارسازد

  که  آن بی «بازگردندتانوميدانه»کند   خوار و تارومارشان  آنها را گرفته  تکبر و سرمستی

بدر در روز جمعه،   غزوه  که  شویم باشند. یادآور می  یافته  خود دست  و مرام  هدف  به

 افتاد.  اتفاق  هجری  دوم  سال  المبارك  رمضان  هفدهم

 

ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ ہ 
 را  مشرکان صخدا  گوید: رسول می  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان عمر ابن

  حق  بود که  کردند، همان یاد می  اسم  را به  از آنان  خود مردانی  و در نفرین  کرده  نفرین

اين»فرمود:   نازل  تعالی تونيساختيار با را   اختیارکارشان : خداوند یعنی «تكار

نمودنشان،   وعکاب  دادن  ساختن، شکست کند؛ از نابود می  بخواهد با آنان  دارد و هرچه

  که اسالم، چنان  به  ایشان  خود با تشرف  و هدایت  رحمت  سوی به  یا بازگردانیدنشان

 «ستمكارندچراكه»  وآخرتدر دنیا  «كنددرگذرد،ياعذابشانياازآنان»فرماید:  می

 باشند. می  عکاب  این  و مستحق

خواهد بود.   ایمان  قریش  کار قبیله  : فرجام که  است  اشاره  این  دربردارنده  کریمه  آیه  این

  به  در آن  احد که  بعد از غزوه صخدا  رسول  آید که دیگر نیز بر می  از روایات

را در   مشرکان رسید،  شهادت  به  حمزه  حضرت وارد شد و  سختی  آسیب  مسلمانان

را در نماز   دیگر آنان کریمه،  آیه  این  کردند، اما بعد از نزول می  نفرین  نماز صبح  قنوت

 نکردند.  نفرین

  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  

  گستره  بدانید که  پس «خداستاست،ازآندرزميندرآسمانهاوآنچهوآنچه»

بخواهدهركه»  است  خداوند متعال، فراخ  ملک هركهمي»بیامرزد،  «را و آمرزد
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  در آن بخواهد  و هرچه  اوست  ملک، ملک  پس «كندميعذاب»کند،   عکاب «رابخواهد

  این«استمهربانوخداوندآمرزنده»رساند  می  ثبوت  کند، به  اراده  کند و هرچه می

  و لکا این  گرفته  پیشی  وی  بر خشم  تعالی  حق  رحمت  که  است  حقیقت  این  به  ای اشاره

 کنند. اسالم، تجدیدنظر  خود در قبال  در موضع  که  از قریش  است  دعوتی

  

ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  
  رباخواری از  را در مورد نهی  ای معترضه  آیه احد،  داستان  در بین  خداوند متعال  گاه آن

نمایند   انفاق خدا را در راه  و اموالشان  برداشته  ربا دست  از خوردن  آورد تا مؤمنان می

وچندينرباراچند! ايدآوردهايمانكهكسانياي»باشند:   آماده  نشر اسالم  و برای

و   آن، واضح  صور واشکال  همه  و به  حاالت  هربا در هم  بودن  حرام «برابرنخوريد

  در میان  که  از رباست  خاص  در اینجا ناظر بر شکلی  کریمه  آیه  آشکار است، لیکن

  وام  به  معین  را تا زمانی  مال  آنان  بود که  چنین  و شیوه  شکل  بود، آن  مرسوم  اعراب

  افزودند و هم می  بر مال  هم رسید، سر می  وام  بازپرداخت  وقت  دادند و چون می  ربوی

  کردند تا بدانجا که تکرار می  پیاپی  بارهای  کار را برای  و این  وام  بازپرداخت  در زمان

. یادآور  گرفت می  بود، باز پس  در آغازداده  را که  برابر وامی  فرد رباخوار چندین

: چند و  أضعافا مضاعفةنامند. قید ) می« کبسودمر»ربا را   نوع  این  امروزه  که  شویم می

مبتال   آن  به  در جاهلیت  مردم  که  است  زشتی  ستم  واقعیت  بیان  برابر( برای  چندین

  جایز باشد بنابراین، کم  آن  بود، خوردن  اگر ربا کم  که  نیست  معنی  این  بودند و قطعا به

از»شود  می  محسوب  کبیره  د گناهانو از اش  است قطعی  حرام  و بسیار ربا همه و

«.رستگارشويدباشدكه»ربا   بافروگکاشتن«خداوندپرواكنيد

  

ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ       ىئ  
  مؤمنان  به  است  ارشادی  این «است،پرواكنيدشدهآمادهكافرانبرايكهوازآتشي»

ربا، از   خوردن : دادند، بپرهیزند. یعنی یم  انجام  کفار در معامالتشان  باید از آنچه  که
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  را از شما سلب  ایمان  که  باید از ربایی  شما مؤمنان  کفار است، پس  عملکرد و شیوه

 بپرهیزید. شوید؛ می  آتش  کفار مستوجب  همچون  کند و با آن می

  

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
رسول» و خدا از فرمانو بريداو كه»  در هر امر و نهیی«   بردن با فرمان «باشد

 «.قرارگيريدرحمتمشمول»صو رسولش ازخدا

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
مانندآنپهنايكهوبهشتيپروردگارخويشازجانبآمرزشيسويوبشتابيدبه»

  ترین عریض ،بندگان  در حد علم  و زمین  آسمان  و چون «استآسمانهاوزمينعرض

براي»یاد شد  از آنها  در تشبیه  جهت  اند، بدین  سبحان  خدای  مخلوقات  ترین و فراخ

شما را از   که شوید می  کارهایی  مرتکب  چگونه  پس «استشدهآمادهپرهيزگاران

  آماده  پرهیزگاران برای  که  حالی گرداند، در  محروم  و عظمت  وسعت  این  به  بهشتی

  آماده  کافران  برای  فروافگند که  شما را در دوزخی  خورید که است؟ و چرا ربا می شده

 ؟.  است شده

اند وموجودند.  شده  آفریده  اکنون هم  و دوزخ  بهشت  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه  این

ر محض  به مردی: » است  آمده  شریف  . در حدیث است  جمهور علما نیز همین  قول

  مانند آسمان  آن پهنای  که  : )بهشتی است  فرموده  تعالی  : حق آمد و گفت صخدا  رسول

  ؟ رسول در کجاست صورت، دوزخ  در این  خبر دهید که  من  به  است(، پس  و زمین

  وقت  پوشاند، در آن چیزرا می  آید همه می  شب  چون  که  بینی فرمودند: آیا می صخدا

 صخدا  بخواهد. رسول خدا که  جایی  : در آن مرد گفت  آن؟  روز در کجاست
 «.خدا بخواهد  که  است  جایی دوزخ، در آن  است  همچنین  فرمودند: پس
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ڤڤ
و»  راحت و  و گشایش  آسانی  : حالت یعنی «درسراءكه»اند  «همانان»  پرهیزگاران

 «خورندخودرافروميكنندوخشمميانفاق»  و رنج  و سختی  : در تنگی عنیی «ضراء

کنند.  نمی  ظلم  کسی و غیظ خود به  خشم  سبب و به  کرده  حبس  خویش  را در دلهای  آن

  در حدیث«. رابروز نداد  خود را فروخورد و آن  : خشم غیظه  کظم»شود:  می  گفته

  آن  بر اظهار و اجرای  که درحالی خود را فرو خورد  خشم  هرکس: » است  آمده  شریف

  در حدیث  همچنین«. کند می  وایمان  از امن را پر  درونش  عزوجل  قادر است، خدای

  چه  خود به  شما در میان»پرسیدند:   ازاصحاب صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف

زانو در   به  نتوانند او را در کشتی  انانپهلو  که  کسی گفتند: به« گویید؟ می  پهلوان  کسی

بر خود   خشم  در هنگام  که  است  کسی  قهرمان  نیست، بلکه ! چنین نه»آورند. فرمودند: 

همانا : » است  آمده  شریف  نیز در حدیث  خشم  فرونشاندن  شیوه  درباره«. مسلط است

از شما   یکی  چون  ه، پسشد  آفریده  از آتش  یطانو ش  است  ازشیطان  و غضب  خشم

 «گذرنددرميازمردم»  اند که  همانان  پرهیزگاران «و»«. باید وضو بگیرد شد،  خشمگین

گکرند.  است، درمی  مؤاخکه  و مستحق  بد کرده  آنان  به  که  کسی  از مجازات : یعنی

  ند. در حدیثقادر باش  کشی بر انتقام  که  است  صورتی در  و کرامت  فضیلت  این البته

سوگند   بر آن  که  چیز است  سه»فرمودند:  صاکرم رسول  که  است  آمده شریف

 : خورم می

 شود. نمی  کم  دادن از صدقه  مالی  ی هیچ 1

 افزاید. نمی  دربرابر عفو و گکشت، جز عزت ی خداوند 2

 «.دهد می  او را رفعت کند، خداوند  تواضع خدا  برای  ی هرکه 0

و   برشمرده  احسان  را از مقامات  مقام  این خداوند  که  است  فضیلت  همه این  نظر به

محسنان»فرماید:  می خداوند دوستو و   انفاق با  را که  : آنانی یعنی «داردميرا

 گیرند. می پیش را در  و نیکوکاری  احسان  در امورشان، روش  و گکشت  بردباری

  



378 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ
  زشت : هر کار فاحشه «شوندمرتكبايفاحشهچونكه»اند  «آنان»  پرهیزگاران «و»

از  زیرا زنا  یافته  غلبه  زنا، در استعمال  به  آن  است، اما اختصاص  و هر معصیتی

  بعضی . گناهان  با ارتکاب «روادارندستمبرخودياچون»  است  معاصی  ترین زشت

ياد»:  هنگام در آن ! . آری است  صغیره  بر خود، گناه  و ستم  کبیره  گناه  اند: فاحشه گفته

از  «خويشگناهانخواهندبرايآمرزشپس»  خویش  با زبانها و دلهای «كننداهللرا

  نازل  کریمه  آیه  این  چون که  است  رسیده  من  گوید: به می  آمرزگار. انس  خدای  بارگاه

با  «آمرزدراميخدا،گناهانجزكسيوچه»شدم(.   بیچاره  )که  گریست  شد، ابلیس

 ی هر  گناهی  باشد؟ لکا هیچ نداشته  و عقوبتی  خود سرزنش  دنبال به  که  کاملی  آمرزش

  عدم  سبب  که  نیست  بزرگ  نانچ  الهی  برابر مغفرت باشد ی در  بزرگ  که  چند هم

  : پروردگارا! سوگند به گفت  ابلیس» : است  آمده  شریف  شود. در حدیث  وی  آمرزش

  در اجسادشان  ارواحشان  که  گاه تا آن  کنم می را گمراه   آدم  فرزندان  پیوسته  که  عزتت

  هگا تا آن  آمرزم می  بر آنان  پیوسته  که  و جاللم  عزت فرمود: سوگند به  تعالی  باشد. حق

با»  از گناهان «اندشدهمرتكببرآنچه»  پرهیزگاران «و» «.بخواهند  آمرزش  از من  که

  مراد از اصرار: عزم «كننداصرارنمي»  است  کار گناه  آن  آگاهند که و «دانندميكهآن

 . است  با توبه  از آن  نهایی  کشیدن  دست  و عدم  گناه  به  بر بازگشت

خرما   درباره  کریمه  : آیه است  کرده  روایت ك عباس از ابن  نزول  سبب  عطاء در بیان

خوبرو از او   زنی  بود، روزی« ابومقبل«  کنیتش  شد که  نازل« التمار  بنهان«  نام به  فروشی

  عمل  از این بعدا خود کشید و او را بوسید، اما  سوی را به  زن  او آن  خرما خرید، پس

باز   ایشان  را به  خویش  آمد و داستان صخدا  رسول  خدمت  به  گشته  پشیمان  خویش

 گردید.  نازل  کریمه  آیه  این  گاه . آن گفت
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ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   کک  گ  گ  

گ  گ
ازفرودستكهاستوباغهاييپروردگارشانازجانبآمرزشيپاداششانآنان»

 «نيكوستچهعملاهلبمانندوپاداشدرآناست،جاودانهجاريجويبارانآن

 بر  که  است  دهند، این می  را انجام  یادشده  نیک  اعمال  که  پرهیزگارانی  پاداش : یعنی

  روایت  هب  شریف  آیند. در حدیث درمی  بهشت  شود و به می  عفو کشیده  قلم  گناهانشان

  نیست  کسی هیچ»فرمودند:   که  است  آمده صخدا  از رسول  ابوبکر صدیق

 برخیزد و وضو بگیرد،  از گناهش  یادآوری  هنگام  به  شود، سپس  گناهی  مرتکب که

بخواهد،   آمرزش  خویش  گناه  از آن  عزوجل  و از خدای  نماز خوانده  دو رکعت  گاه آن

 «.کردند  را تالوت  کریمه  آیه  این  گاه آمرزد ی آن بر او می خداوند  که  جز این

  

ڻ  ڻ      ڻ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ
خوردند   احد شکست  در واقعه  مؤمنان  : چون است  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

ازشماپيشقطعا»نمود:   نازل  رسید، خداوند متعال  شهادت  به  از آنان  و هفتاد تن

  کننده تککیب  امتهای آنها را در  تعالی  حق  که  : وقایعی یعنی «استشدهسپريسنتهايي

  هم  سنتها، یکی  این  از جمله  روند، که شمار می به  وی  و از سنتهای  اجرا درآورده  به  حق

در»دارید   سنتها شک  این  در وقوع اگر «پس»  با همدیگر است  و مسببات  اسباب  رابطه

بودهچگونهكنندگانتكذيبفرجاموبنگريدكه»  گرفتن قصد عبرت  به «بگرديدزمين

 انسانها به  در نفوس  بربادرفته، تأثیری  امتهای آثار  مشاهده  که  نیست  زیرا شکی «؟است

  همین نیست، به  تأثیری  نچنا  اخبار آنها، دارای  ویادآوری  تنها شنیدن  گکارد که جامی 

امتها دستور   در احوال  و نگرش  گردشگری  ما را به  عزوجل  خدای  که  است  دلیل

 . است داده
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   
  شده  هالك  که  ستمگرانی  حال  در عاقبت  و نگریستن  سیر و سفر در زمین  امر به «اين»

بياني»؛  قرآن  این  اند وآیات گکاشته  باقی  فروریخته درهمو   و متروك  را خالی  و دیارشان

ورهنمودواندرزي»  آنان غیر و  حق  دعوت  کنندگان از تککیب  اعم «استمردمبراي

و   از مؤمن  ی اعم  مردم  تمام ها برای بیانگر عبرت  قرآن  پس «استپرهيزگارانبراي

غیر   برای  است، نه  رهنمودو اندرزی  رهیزگارانپ  فقط برای  ی است، ولی  کافرشان

 . ایشان

  

ڭ    ڭ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ
در روز احد  صپیامبر  گوید: اصحاب می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

  از فرازکوه  مشرك  از سواران  ای ولید با دسته  اثنا خالدبن  خوردند، دراین  شکست

را بر ما پیروز  بارالها! آنان»دعا کردند:   چنین صخدا  رسول  آورد، پس  روی  نکنا حمله

جز   کسی  سرزمین در این یم، بارالها!ندار  و مسلط نگردان، خدایا! ما جز تو نیرویی

  را نازل  آیات  این  تعالی  حق گاه  آن«. کند  تو را عبادت  وجود ندارد که  نفرات  همین

  مشرك  و سواران  ور شده حمله  برآنان  مسلمان  از تیراندازان  ای عده  د کهبو  فرمود. همان

 ﴾...ے  ۓ ﴿: خداوند  فرموده  معنای  ستا  راندند. و این  عقب  را زدند و از کوه

  زدگی  دل آمادگی،  : سستی، ناتوانی، ترك وهن «نشويدنورزيدواندوهگينوسستي»

  نشوید، بلکه  و اندوهگین  سست ! . آری است  و نیرومندی  وتق  اسباب  به  توسل  و عدم

برتريدكه»بدانید  اگرمؤمن»پیروزید   و برآنان  بر دشمنانتان  واقعه  از این بعد «شما

باشيد باشید،   نشوید. یا اگر مؤمن  و افسرده  و اندوهگین  : اگر مؤمنید، سست یعنی«

 برترید.

  مصایب  فراخوانده  و پایداری  شکیبایی  را به  مؤمنان  کریمه  هآی  در این  خداوند متعال

  دشمنانشان با  را بر جنگ  گوید و آنان می  و تعزیت  تسلیت  آنان  روز احد را به

 دارد. باز می  و بزدلی  و ترس  از سستی  برانگیخته
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ     ې     ې  ى  ى  ائائ
  که  گوید: هنگامی می  کریمه  آیه  آغاز این  نزول  سبب  سعد در بیان راشدبن

  های با جنازه  همراه  گشتند، زنی از احد بر می  و ناراحت  اندوهگین صخدا رسول

  و شیون  دو فغان  خاطر آن  آمد و به بودند، می  هر دو شهید شده  که  شوهر وپسرش

با   کنان مناجات صاثنا پیامبراکرم  زد، در این می  بر سر و صورتش و کرد می

فرمود:   نازل  تعالی  حق  پس« کنند؟! می  همچنین  آیا با پیامبرت»گفتند:  پروردگارشان

همانندآنرانيزآسيبيقومآن»  است  و آسیب  : زخم قرح«رسيدهشماقرحياگربه»

واردکردند، شما   یافتند و آسیب  در روز احد بر شما دست ها: اگر آن یعنی «استرسيده

  ی خوار و ذلیل  وسردمدارانشان  از نخبگان  هفتاد تن  را ی با کشتن  نیز در روز بدر آنان

اين»ساختید؛  ما ميان»  و نصرت  پیروزی  ی «روزهاو نوبتبهمردمرادر

ما بر   سنت ! دهد. آری می ها روی ملتها در جنگامتها و   میان  که  در وقایعی «گردانيممي

نماید و   غلبه  گروه  این  نماییم، گاهی امتها دستگردان   را میان  پیروزی  که  است  رفته  این

  خود شما در روز بدر و احد این  ! برای مسلمین  ای  که دیگر، چنان  گروه  آن  گاهی

وتاخداوندمؤمنان»  است  با مؤمنان  پیروزی جام،سران  نید کهافتاد، اما بدا  رخداد اتفاق

معلوم گرداند تا   نبرد، کامال متمایزشان  درمیدانهای  : با پایداریشان یعنی «بداردرا

چیز را   خود همه  ازلی  علم  به  سبحان  بتواند و االخدای  گرفته  تعلق  آنان  به  پاداش

 داند. می

  : چون است کرده  روایت  کریمه  آیه  آخر این  نزول  سبب  بیان در  از عکرمه  حاتم  ابی ابن

از اخبار احد  رفتند تا  از شهر بیرون  دیر رسید، زنان  احد در مدینه  جنگ  خبر نتیجه

  آمدند، پس می  سوار بر شتر از رزمگاه  را دیدند که  دو تن  هنگام  یابند، در این  آگاهی

  داد: ایشان  دو پاسخ از آن  خبر دارید؟ یکی  چه صخدا  ولپرسید: از رس  از آنان  زنی

  هر چه  از بندگانش  عزوجل خدای  که  ندارم  دیگر باکی  : اکنون گفت  اند. زن زنده

تا  «و»شد:   نازل  او گفت که  آنچه  مطابق  کریم  قرآن  بخواهد شهید برگیرد. پس

ميان» خداوند شهدايياز   شهادت  و کرامت  فیض  را به ایشان : یعنی«بگيردشما
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  ایشان  نامیدند که «شهيد»رو   ازآن را خدا  راه  کشتگان  که  گرداند. باید دانست  نایل

  قتلشان  به  که  کسانی  علیه  نزد وی اند و شده  کشته هللا  سوی به  دعوت  در راه

.  است  و تجاوز بوده  ستم  به  کشتنشان : دهند که می  گواهی  حقیقت  اند بر این رسانده

  بهشت  به  : نیل که  است  این« شهید»  آنها به  نامگکاری  سبب  اند: بلکه گفته  بعضی

خداوندستمكاران»  است شده  داده  شهادت  برایشان دوستو   سلطه  پس «نداردرا

 کند. می  را عکاب  آنان  تعالی  حق  و سرانجام  نداشته  بقا و دوامی  ستمگران

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
مؤمنان»بود   آن  شما رسید، برای  به  که  آسیبی  نیز این «و» پاكتاخدا،  «گرداندرا

  پاك  اعمالشان  های از آن، صحیفه  گرداند و پس  بپاالید و خالص  را از گناهانشان  ایشان

  : پاکسازی نماند.تمحیص  اقیدر آنها ب  دیگری  شایبه  هیچ  و جز حسنات  شده  و پاکیزه

كافران».  است نيستو سازدرا نابود و   سرکشی  سبب را به  شان : ریشه یعنی «و

  پیروز گردند، سرکش  چون  گرداند زیرا آنان  برکند و آنها را مستأصل  از بیخ  طغیانشان

  این  ردد. پسگ می  آنان و نابودی  تباهی  خود سبب  شوند و این و مغرور و متجاوز می

سه  در اینجا به  احد است، که در روز  کفار بر مؤمنان  نهایی  غلبه  آیات، بیانگر حکمت

 :استشدهپرداختهحكمت

 . عمل  در صحنه  و پایداری  ایمان  اهل  گردانیدن و معلوم  ی متمایزساختن 1

 . شهادت  فیض  به  از مؤمنان  بعضی  ی رسیدن 2

  کاملشان  و نابودی  استدراج  امر به  و استکبار تا این  طغیان  فار در چالهک  ی افگندن 0

 بینجامد.

  

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
شماراخداوندهنوزمجاهدانكهآنشويد،حالميواردبهشتآياپنداشتيدكه»

 به  : آیا پنداشتید که یعنی «بدارد؟ومرامعلصابرانكهازآنوپيشمتمايزنساخته

  به شما،  و صبر از میان  پایداری  جهاد و اهل  اهل  که  از آن  شوید قبل وارد می  بهشت 
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متمایز گشتند.  احد از همدیگر  در غزوه  اینک  متمایز گردند؟ پس  ظهور، از دیگران  علم

از   علم  نداشته(؛ نفی  را معلوم  هنوز خدا جهادگرانتان)  ﴾...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿مراد از: 

است،   واقعیت  در عرصه امر  این  ظهور عینی  مراد از آن، عدم  نیست، بلکه  تعالی  حق

  ؛ برپا داشتن هدف  داند، پس می  چیز را از ازل  همه  عزوجل  در حقیقت، خدای  چرا که

  به  ورودشان  موجب  ظهور آید که  عرصه  به  کاری  تا از آنان  است  بر مردم  حجت

 گردد. تعالی  حق  آمرزش  و احراز شایستگی  بهشت

  

ٹ  ٹ          ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
مرگ» سختوشما   در آن  بودند که  روزی  در آرزوی  مؤمنان «كرديدآرزوميرا

دربدر   که  گردند و کسانی  نایل  شهادت  فیض  آید تا به  وقوع  آنها و کفار به  میان  جنگی

با   درآن  روز بدر بود که  چون  روزی  ما را هم  کاش  گفتند: ای حضور نداشتند، می

  سبب  بیان در  که  گونه  شدیم، آن می  آزموده  در آن  خیری  و به  جنگیدیم می  مشرکان

آوردند،   روی هزیمت  آمد، به  احد پیش  واقعه  . اما چون است  نیز آمده  کریمه  آیه  نزول

  آرایی  صف  برای صکردند تا پیامبر  پافشاری  سخت  بودند که  خود ایشان  که  با آن

نکردند،   پایداری  از آنان  جزتعدادی  عمل  در میدان  شود، ولی  خارج  کفار، از مدینه  علیه

  مرگ  رزویدر آ !بود. آری  از ایشان یکی  مالک  بن انس  عموی نضر  بن انس  که

آنپيش»: بودید آنكهاز شويدبا و   جنگ  آرزوی  مؤمنان  که  این  سبب «روبرو

ديديدآنپس»بود   ایشان  از سوی  شهادت  کردند، آرزوی را می  مرگ  آرزوی  «را

  شهادت  از شما به  تعدادی  که  هنگامی«كرديدمينگاهكهدرحالي»را   : مرگ یعنی

ذا فإ، فيةاهلل العا تتمنوا لقاء العدو، وسلو ال» : است  آمده  شریف  در حدیثرسیدند. 

را   با دشمن  رویارویی  : آرزوی السيوف  ظالل  حتت  جلنةا  نأفاصربوا، واعلموا   لقيتموهم

ورزید و بدانید   روبرو شدید، پایداری  با آنان  اما چون بخواهید،  نکنید و از خدا عافیت

 «.شمشیرهاست  های در زیر سایه  بهشت  که
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ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ    ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڄ  ڄ  ڄ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک
  در احد مجروح صخدا  رسول  که : هنگامی است  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  سست  از مسلمانان  برخی  شد! پس  محمد کشته  : اینک گفت  فریاد زنان  شدند، شیطان

  چه  شد دیگر مقاومت کشته  که ص: محمد گفت  ای گوینده  شدند تا بدانجا که  و منفعل

  شما هستند. دیگری  برادران )مشرکان(، نیز  شوید زیرا آنان  ارد، لکا تسلیمد  ای فایده

نيست،ايتادهومحمدجزفرس»شد:   نازل  پس شد! نمی  : اگر او پیامبر بود کشته گفت

دیگر مردند،   پیامبران  که میرد چنان می  لکا او هم «اندگذشتهپيامبرانيازاوهمپيش

از   این، قبل  شدند. البته  از آنها کشته  بعضی که شود، چنان  کشته  است  ممکن  ینهمچن

را از  ص شپیامبر  حفظ جان  در آن خداوند  بودکه« مائده«  ( از سوره24)  آیه  نزول

هايشود،شمابرپاشنهآيااگراوبميردياكشته»کرد.  تضمین  دعوت  گزند دشمنان

و   شوید و دین مرتد می  شد، چگونه  یا کشته  : اگر اودر گکشت یعنی «گرديدخودبرمي

  زنده  همیشه  برای ‡پیامبران  دانید که می  که  کنید، با آن را رهامی  خویش  عقیده

جویند،  می  تمسک  ایشان  دین  به  هستند که  پیروانشان  میرند و این می انند، بلکهم نمی

بروهركس»نباشند؟   ی در میانشان  یا شهادت  مرگ  سبب  خود ی به  هرچندپیامبران

هرگزهيچپس»  از جنگ، یا با ارتداد از اسالم  کردن با پشت «خودبرگرددهايپاشنه

نبهزياني به»رساند  می  زیان  خودش  به  بلکه «رساندميخدا خداوند زوديو

پاداششكرگزاران   کرده، جنگیدند و به  پایداری  را که  : کسانی یعنی «دهدميرا

 اسالم  بر خود را که  عزوجل  خدای  وسیله، نعمت  بدین  رسیدند زیرا ایشان  شهادت

 اند. کرده  است، شکرگزاری 

بودند تا   شده  و حیران  بسیار سراسیمه  اصحاب  که ص پیامبراکرم  گکشتدر  در هنگام

  رحلت صمحمد  بگوید که  : اگر کسی گفت می  تهدید کنان عمر  بدانجا که

  هرکس»فرمود:   هنگام، ابوبکر صدیق  ! در این ! آری زنم را می  است، گردنش کرده

را  خدا  و هرکس درگکشت  صمدیقینا مح  بداند که  پرستید، پس را می صمحمد

  را تالوت  کریمه  آیه  این  گاه آن میرد. و نمی  است  زنده خداوند  شک  پرستد، بدون می
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 ص پیامبراکرم  امر درگکشت  برای  سازی خود، تمهید وزمینه  کریمه  آیه  لکا این«. نمود
 . است

  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱڱ  ڱ  ں     

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ
نوشتهبميرد،»  قضا و قدر وی  : به یعنی «هللاارادهجزبهرانرسدكهنفسيوهيچ»

  معین  موعدی در  هر شخصی  را برای  مرگ : خداوند یعنی «قيدوقتبهاستشده

و   قهرمان  مردان  که  شده  یده؛ بسیار د است  شود، مقرر کرده نمی  وپیش پس  هیچ  که

  شان مأوا و مأمن در  ترسو و بزدل  اند و انسانهای مانده  نبرد زنده  در میدانهای  شجاع

  تجدیدنظر کنند. سپس  خود آیند و در محاسباتشان  ترسو باید به  انسانهای  اند، پس مرده

بشر یا   از دیدگاه  فهد کند؛ این می  بشر را بیان  و مقصد خلقت  هدف  تعالی  حق

 «دنيارابخواهداينپاداش» با عملش «وهركه»:  آخرت  دنیاست، یا خواستن  خواستن

  با عمل «وهركهدهيممي»  آن  : ازپاداش یعنی «اوازآنبه»  و مانند آن  غنیمت  چون

و  «دهيممياوازآنبخواهد،به»  است  همانا بهشت  که «راآخرتپاداش»  خویش

:  عزوجل  خدای  . فرموده بخشیم می  پاداش فراوانی  برابر به  را چند و چندین  وی  حسنات

  عمل  طبیعت  که  است  شخصی  اراده  : این دارد که  اشاره  حقیقت  این  )یرد: بخواهد(؛ به

به»کند  می  ی از خیر یا شر ی را تعیین پاداششكرگزارانزوديو  «دادخواهيمرا

  اطاعت  و غیره  و پایداری  جنگ  ما را در عرصه  فرمانهای اوامر و  را که  : کسانی یعنی

خویش، ابوبکر و   بر دین  پایداران»فرمود:   که  است  شده  روایت  کنند. از علی می

 «.بود  ابوبکر امیر شکرگزاران»فرمود:  می  همیشه  ، و علی«هستند  وی  اصحاب

 

ۓ     ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ   ھ  ے  ے  ۓ 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  
از  : بسیاری یعنی «نبردكردندبسيارياوخداپرستانهمراهكهبسيارپيامبريوچه»

  ایشان با  همراه  ربانی  جنگیدند و علما و عابدان  عزوجل  خدای  با دشمنان ‡پیامبران
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  تعالی  حق ربوبیت  مقام  و شناخت  خداپرستی  به  هستند که  ربانیان : نبرد کردند. ربیون

  ، به«ربی«  مفرد آن بسیار است، که  جماعتهای  معنای  اند. یا )ربیون( به شده  داده  نسبت

آنهارسيد،خدابهدرراهكهمصيبتيسبببهپس»باشد.  می  و گروه  جماعت  معنای

  شدن  و یا کشته  پیامبرانشان  شدن  با کشته خدا  دوستان : یعنی «نكردندسستي

  از استمرار نبرد با دشمن «نكردندوناتواني»نشدند   سست  و همسنگرانشان  همراهان

زبوني» :  رسید. استکانت  آنان  در جهاد به  که رنجها و مصیبتهایی  سبب به «نكردندو

  آنان  لکا به «داردميرادوستصابرانندوخداو«  است  شدن و تسلیم  و خضوع  ذلت

 دهد. می  پاداش

احد از  در  که  است  از مسلمانانی  عده  آن  به  گویی و کنایه  تعریض  نوعی  کریمه  آیه  این

  شدن تسلیم اراده  که  حالی افتاد و در  بر اندامشان  لرزه صخدا  رسول  شدن کشته  شایعه

برود تا   ابی  بن هللعبدا ما نزد  از سوی  قاصدی  کاش  گفتند: ای میرا داشتند،   مشرکان  به

 بگیرد.  زمان( امان  )در آن  رهبر مشرکان  ما از ابوسفیان  او برای

  

ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ې  ې

ېئ  ېئ
سخن»   همراه با دشمن،  روییرویا  در هنگام  که  گروهی  آن  : سخن یعنی «ايشانو

  به «مارابيامرزبرماگناهانگفتند:پروردگارا!نبودكهجزاين»بودند   الهی  انبیای

دركارمانوازحدگذشتن»  است  صغیره  : مراد از آن، گناهان قولی :  قولی  به«مارا

از   ایشان ! . آری حداستاز   و گکشتن  روی : زیاده . اسراف است  کبیره  گناهان مراد از آن،

  ای عابدپیشه  ربانیان  که  خواستند، با آن  آمرزش  و فروتنی، ملتمسانه  نفسی شکسته  روی

و»پیکار   های نبرد و جبهه  های درمیدان «مارااستوارداروگامهاي»بودند  اهلل  برای

«.دهنصرتكافرانمارابرگروه
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حئ  مئ    ىئ       يئ    ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  یجئ 
را ی ازپیروزی،  «دنيااينپاداش»  و انابت  پایداری  این  سبب به «آنانخداوندبهپس»

  است  بهشت  عظمای  نعمت  که «راآخرتنيكوپاداش»و مانند آنها   غنیمت، عزت

نیا و در د  پس «داردميدوست»را   در امور جنگ «عطاكردوخداوندنيكوكاران»

 کند. می  عنایت  درخور و شایسته  پاداشی  آنان  به  آخرت

  

پ  پ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ    

ڀ  ڀ
ارتباط  در  کریمه  آیه  فرماید: این می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  طالب ابی بن علی

  گفتند: نزدبرادران می  مؤمنان  احد به  شکست  در هنگام  شد که  نازل  منافقان  با سخن

  را که  کسانی کریمه، داعیه  آیه  لکا این در آیید!  دینشان  خود )مشرکان( بر گردید و به

کردند و   شدن  تسلیم  به  احد، دعوت  در غزوه  مشرکان  نفع به  ورق  بعد از برگشتن

 کند. می بنمایند، رد  برخورد نیک  با آنان  مشرکان  امیدوار بودند که

اطاعتزيدهكفروركهاگرازكساني!مؤمناناي» برپاشنهاند، هايكنيد،شمارا

آن»گردانند  کفر برمی  سوی به  اسالم  : شما را از دین یعنی «گردانندبرميشما گاهو

کنید؛ در دنیا با انقیاد  می  کفر، سراسر زیان  به  بازگشت  : در این یعنی «شويدميزيانكار

 ؛ با کفر و در آخرت  به  اسالم  نمودن  و تبدیل  و حقارت  ذلت  طعم  و چشیدن  دشمن از

 . در دوزخ  شدن و معکب  از بهشت  حرمان

  

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
  سوی  به  : پس یعنی «استدهندگانياريواوبهترينشماستخداوندمواليبلكه»

و   همدست باشید و خدا  نکنید و از حزب  بانیبازنگردید و از آنها پشتی  مشرکان

و فقط  آنها  نه  شماست  موالی زیرا فقط خداوند  وی  دشمنان  علیه  پیمان هم

 . غیر وی  نه  یاریگر شماست خداوند
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ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄڄ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ڄ  ڃڃ  ڃ     ڃ  چ  چ
  مشرکان و  ابوسفیان  که  گاه : آن است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  از سدی

را پیمودند   از راه  قسمتی  که  آوردند؛ بعد از این  روی  مکه  سوی و به  از احد بازگشته

  تا آن  کردیم و زخمی  را کشته  ؛ آنان کردیم  بدکاری  چه ! و با خود گفتند: وه  شده  پشیمان

  که  بیاییم  ! اینک کردیم رهایشان  گونه نماند، همین  باقی  آنان از  بیش  مشتی  چون  که

  خود را بر این  عزم  چون  پس . کنیم  سره کار را یک  ساخته  کن و آنها را ریشه  برگردیم

  تصمیم  افگند و از این  وحشت و  رعب  در دلهایشان  تعالی  کردند، حق  کار جزم

وهراسرعبكافراندردلهايزوديبه» شد:  نازل  گاه گردیدند، آن  منصرف  خویش

شركسبببه»  کنیم  و بیقراری  و بیم  را پر ازترس  دلهایشان  زودا که «افگندخواهيم

 : خداوند یعنی «نفرستادهوبرهانيحجتگونههيچبرآنخداكهبهورزيدنشان

جايگاه»  نداده قرار  ركبر ش  و برهانی  و بیان  دلیل  گونه هیچ واستآتششانو

استچهستمكارانجايگاه   پشتیبانی  اناز آن  چگونه ! ایمانان سست  ای  پس «بد

  به  شریف  با آنانید. در حدیث  شما هم کنید،  پشتیبانی  کنید؟ قطعا اگر شما از آنان می

  خصلت  پنج  من  به»رمودند: ف صخدا رسول  که  است  آمده هللعبدا  جابربن  روایت

 : نشده  داده از من  قبل  پیامبری  هیچ  به  که  است  شده داده

  داده  نصرت راه،  ماه  یک  مسافت  اندازه دشمن، به  بر قلب  و رعب  بیم  شدن ی با افگنده 1

 . ام شده

 شد.  قرار داده  و پاکیزه  گاه سجده  برایم  همه  ی زمین 2

 شد.  گردانیده  حالل  رایمب  ی غنایم 0

امتیاز خود رادر   این  از من  قبل  انبیای  که حالی شد و در  داده  من  به  شفاعت  ی اجازه 2

  نگه  آخرت  اند، به نیاورده خدا  به  شرك  که  بندگانی  را برای  آن  دنیا خواستند، من

 . ام داشته

  من  شدند، ولی می  برانگیخته  خویش  مقو  سوی مخصوصا به  از من  قبل  ی پیامبران 5

 «.ام گردیده  مبعوث  مردم  همه  سوی به
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چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  

ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ      ہ
  مسلمین از  بعضی  شد که  نازل  هنگامی  کریمه آیه  : این است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  ما وعده  به خداوند  که  شدیم، درحالی  و مصیبت  شکست  گفتند؛ از کجا دچار این

خودراوعدهوقطعاخداوند»فرمود:   در پاسخشان  تعالی  حق  بود؟ پس  داده  پیروزی

حق راستدر آنانفرمانبهكهگاهآن»  دادنتان با نصرت «گردانيدشما رااو

بود تا   و ظفر با مسلمین  ساختید زیرا در آغاز نبرد احد، فتح و تارومار می «كشتيدمي

  دیگری  شدن از کشته  پس  یکی  را که  دشمن  از پرچمداران  تن  نه  آنان  بدانجا که

  شود، که  سره کی  کار مشرکان  بود که  گرفت، کشتند و نزدیک می  دوش  را به  پرچمشان

  کوه  محافظ گکرگاه  وتیراندازان  شده  مشغول  غنایم  آوری جمع  به  مسلمین  هنگام  در این

  امر بود که  کردند و همین  ترك  غنیمت  طلب  خود را به  و کلیدی  احد، سنگر مهم

 «مرودرا»شدید   و ضعیف  : جبون یعنی «شديدسستكهگاهتاآن»شد   هزیمت  سبب

و   خود محکم  بود: در مواضع  داده  فرمان  تیراندازان به  که ص و دستور پیامبراکرم

گفتند:   از تیراندازان  زیرا برخی «پرداختيدنزاعديگربهبايك»استوار و پایدار بمانند، 

  دیگر که اما برخی ! برسیم  غنایم  و به  نیست، برویم  درنگ  جای ما پیروز شد، پس  سپاه

 صخدا  رسول  فرمان  بود، گفتند: طبق  نیز در میانشان جبیر  عبداهلل بن شان فرمانده
 «داشتيدرادوستآنچهكهازآنوپس»!  بخوریم  و نباید تکان  مانیم خود می در جای

از  «كرديدنافرماني»  گاه احد، آن  در آغاز جنگ «دادمانشانشبه»  و نصرت  ازپیروزی

از   قبل  کردید. جمله ترك  غنایم  طلب  را برای  کوهی  مهم  و گلوگاه صپیامبر ما دستور

نیز در   تعالی  شود: حق می  چنین معنی  کند، پس می  داللت  آن  شرطیه، بر جواب  ی« اذا»

 «خواستازشمادنياراميبرخي»  خود را از شما بازداشت  عملتان، نصرت  برابر این
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برخي»  غنیمت  به  نیافت  با دست آخرتو شما   : پاداش یعنی «خواستميرااز

ی  صخدا  رسول  ازفرمان  پیروی  خود به  در سنگرهای  ماندن  را؛ با باقی  آخرت

ازكهآنبرايسپس»ی   و همراهانش جبیر  بن هللعبدا  همچون بيازمايد، را شما

  بودید، شما را از آنان  یافته استیال  بر مشرکان  که  : بعد از آن یعنی «گردانيدبازتانآنان

از   مخلص  انسانهای  کند ودر نتیجه  ی بازگردانید تا امتحانتان  تان ی با فرار و هزیمت

کرد   معامله  کسانی  با شما چون  تعالی  حق  که  است  متمایز گردند. مراد این  ناخالصان

  و به  امور داناست  حقایق  به  متعال  خدای ر غیر آنگیرند، د قرار می  مورد امتحان  که

؛ از  دانست  که  آن  سبب  به «ازشمادرگذشتآينهوهر»نیاز ندارد   کسی  کردن  امتحان

برنکند.   شما را از ریشه  تان نافرمانی اید، لکا بعد از شده  پشیمان  خویش  کرده

بود. در   تیراندازان  به صخدا  رسول ورستد ؛ در مورد گفتیم  که چنان  شان نافرمانی

اگرديديدكه»فرمودند:   تیر اندازان به صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  حدیث

گرفتيم،نيزوغنيمتكرديمفتحكهنياييدواگرديديدياريمانشويم،بهميكشته

خود   نباید مواضع  صورتی  هیچ  : به یعنی «.نكنيدمشاركتغنايمآوريبامادرجمع

  خود را ترك  و سنگرهای  را دیدند، مواضع  مشرکان  شکست  کنید. اما آنها چون  را ترك

و در   با عفونمودن «استوبخششتفضلصاحبمؤمنانبهوخدانسبت»کردند 

 . از آنان  گکشتن

  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۉ  ې  ې  ې   
را در  خویش  راه  را که  یاد آورید زمانی  : به یعنی «رفتيدگريزباالميدرحالكهگاهآن»

به» شدید احد دور می  گریز از وادی  در حال  و هراسناك  گرفته، سراسیمه  پیش و

  بودید که  مستغرق  معرکه  میدانگریز از   به  : آنچنان یعنی «كرديدنميالتفاتكسهيچ

  توجهی صخدا  رسول  فریادهای  نداشت، یا به  و التفاتی  توجه  دیگری  به  کسی
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ازپشت»نداشتید    اندك  با گروه صفریاد پیامبر «خواندميسرتانوپيامبرشمارا

 !خدا  بندگان ایباز گردید،  !خدا  بندگان  ای  هان»بود:   این  دنبالتان  به  وی  همراه

  در آن  که  شویم اعتنا بودید. یادآور می فریادها بی  این  اما شما به«. بشتابید  نزد من به 

جزاپس»بود   نمانده باقی   دیگری  کس تن، هیچ  جز دوازده صخدا  با رسول  هنگام

به  ز دشمن، بها  فرار تان و  شکست  اندوه  : به یعنی «براندوهياندوهيدادشمارا

؛  اول  غم  ساختید. پس وارد صخدا  خود، بر رسول  با نافرمانی  که  اندوهی  سبب 

  که  دوم  بود و غم  یاران از  برخی  و شهادت  از غنیمت  خوردن، محرومیت  شکست

  تان نافرمانی  سبب  را به صخدا رسول  بود که  ای گردید؛ درد و ناراحتی  اول  غم  سبب

  در معنای  راجح  قول  همان  است، این  گفته  جریر طبری ابن  که  گندید. و چناناف  در آن

بهآنچهوبراي»  از غنیمت «ايددادهكفازبرآنچهتاسرانجام»باشد  می  کریمه  آیه

رسيده آگاهميآنچهنشويدوخداوندبهاندوهگين»  از هزیمت «استشما كنيد،

«.است

  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  

ڄڄ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ 

ڑ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ

ک  گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڑ  ک  ک  ک

ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ
روز  فرمود: در  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  بیان در  عوام  از زبیربن

نبود   اصحاب از  کسی  نگریستم، پس می  اطرافم  طور به و همین  را بلند کردم  احد سرم

  که خدا  سوگند به افتاد، فرو می  گریبانش  به  سبک  بر اثر خواب  سرش  که  مگر این

و   : اگر رأی گفت می  که  شنیدم می  رؤیایی  قشیر را بسان  بن معتب  سخن  خواب  در حال

!  شدیم نمی  در اینجا کشته شد؛ می  ما واگکاشته  از اختیار به  نظر ما در کار بود و چیزی

  را نازل  کریمه  آیه  این  عزوجل  خدای گاه  خاطر سپردم، آن  را به  وی  جمله  این  پس



383 

  که  با وجود آن «كردبرشمانازلآرامشيومحنت،هاندوبعدازآنسپس»: فرمود

كه»بود  «سبكخوابي»  صورت  به  آرامش  بود و این  فراهم  و هراس  ترس  اسباب

  جنگ  به  الهی  پاداش  در طلب  بودند که  مؤمنانی  و آنان «ازشمارافراگرفتگروهي

  و پایداریشان  غم  و زوال  دل  و سکون  شآرام  سبب  سبک  خواب  این  بودند، پس  رفته

  که  از منافقان  قشیر و یارانش  بن بودند از: معتب  عبارت دیگر  در نبرد گردید. اما طایفه

بر خود   اوضاع، از تأسف  شدن  بودند و بعد از دگرگون  آمده  بیرون  غنیمت  طمع  به

  سخنانی  بودند که  و نگران  شانپری  آنچنان  حضور در معرکه از  پیچیدند و حتی می

گروهي» ! گفتند. آری می  و برهم  درهم غمو   و تمام «بودندخويشجانفقطدر

  و التهاب  از اضطراب  حالتی  بود و طبعا در چنین  جانشان  آنها فقط غم  وغم هم

و»نبودند   هم  آرامش  این  از جانبی، مستحقکند و   بر آنها غلبه  خواب توانست  نمی

همچونگمانهايخدا،درباره بود   این  پندارشان «بردندميجاهليتگمانهايناروا

  دین  سوی  به  شوند و دعوتشان پیروز نمی  و ایشان  نیست  برحق صپیامبر رسالت  که

 «؟هستايكاربهرهآيامارادراين» صخدا  رسول  به «گفتندمي»گیرد  نمی حق، پا

بود   این  سخن  از این  ؟ هدفشان برخوردار شویم  تا از غنیمت  بر دشمن  و غلبه  رتازنص

  بر حقی  دین اسالم،  دین  نداشتند که  عقیده  منافقان  ؛ زیرا آن نیست  ای ما را بهره  : البته که

شما را   دشمن  شما و نه  نه  پس «خداستدستسربهكارهايكبگو:سررشته»  است

  دست به  هم  و هزیمت  او و شکست  از جانب  و فتح  نیست، نصرت  نقشی  آندر 

و   پیروزی  که  نیست  از آن  پیامبرانش، مانع  در حق خدا  عنایت  اوست، بدانید که

کار   : سرانجام که است  است، این  مهم  که  نباشد، اما چیزی  نوبتی  در جنگ  شکست

بود   نفاق  که «داشتندميپوشيدهرادردلهايشانچيزيآنان»؟  کیست  و از آن  چیست

داند و  را نمی  مطلبی  که  از تو همانند کسی  کردند، بلکه تو اظهار نمی  را برای  و آن

را در   آنچه  پرسد که می  کسی  گویی «گفتندمي»کردند  می  است، سؤال  آن  فهم  خواهان

خود، یا در   گوید: آنها در میان می  تعالی  حق ؟ پس داشتند چیست می  پنهان  دلهایشان

 «شديمنميداشتيم،دراينجاكشتهكاراختيارياگرمادراين»گفتند:  خود می  دلهای

بگو:اگرشمادر»شدند  نمی  رفتند، کشته  از بین  معرکه  در این  از ما که  : کسانی یعنی
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  با پای «شده،قطعانوشتهبرآنانشدنتهكشكهبوديد،كسانيخودهمهايخانه

  سوی به  که  نداشتند از این  و گزیری «رفتندميخويشقلتگاههايسويبه»خود 

بدين»  ناپکیر است برگشت  الهی  قضای نیایند زیرا  خود بیرون  قتلگاههای سانتا

  ؛ در عینیت و توکل  و ثبات  و یقین  اخالص از «شماسترادردلهايخداوندآنچه

و  «گرداندپاك»  شیطان  های از وسوسه «شماسترادردلهايبيازمايدوآنچه»امر 

نیست،   بر او پنهان  از آن  و چیزی «استهاآگاهسينهرازوخداوندبه»کند   تان تزکیه

 را بنمایاند.  یقحقا  مردم  تا به  است  کند، این می  امتحان را  بندگان  که  آن  سبب  پس

  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ   ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ

ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ
كهكساني» شما گروهاز دو برخورد  و منهزم «كردندپشت»احد   در غزوه «روز

بهآنانشيطان»  که  نیست  شدند، جز این   را با وسوسه  : آنان یعنی «كشاندلغزشرا

بعضيسببمگربه»نبود   شکست  نمود و این  و هزیمت  گناه، دچار شکست  بارتکا 

بود،  صپیامبر با فرمان  از مخالفت  عبارت  که «شان»آلود خود   گناه «ازكاروكردار

  بود، باز داشته  شده داده  وعده  آنان  به  که  ای الهی  مخالفت، از نصرت  این  در ازای  پس

  طاعت  که  کشاند، چنان می  گناه  را به  انسان  گناه  که  است  بر آن  دلیل خود  شدند. این

آنان»دارد  وا می  اطاعت  به از خداوند قطعا و   توبه  سبب به «درگذشتو

خداوندآمرزگاربردباراست»  شان عکرخواهی   و به  نکرده  شتاب  در مجازات «زيرا

 کند.  را درمان  و تقصیرش  رانرا جب  دهد تا خطایش می  فرصت  بنده
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ەئ  وئ   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ې  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی   جئ  حئ  مئ   وئ

ىئ  يئ
عبداهلل  رهبری   ی به  مراد: منافقان «كفرورزيدندنباشيدكهمانندكساني!مؤمناناي»

به»ی اند   ابی بن ر در کفر، یا درنسب، یا د  برادرانشان  : در حق یعنی «برادرانشانو

و در سفر  «سفررفتندبه»  و مانند آن  منظور تجارت  به «كههنگامي»  و رفاقت  دوستی

گفتند:»شدند   کشته  و در جنگ  رفته  جهاد بیرون  : به یعنی «ياجهادگرشدند»مردند 

مي ما نزد نمياگر كشتهمردندماندند،   به  راگفتند، چراکه  سخن  این «شدندنميو

اين»نداشتند   ایمان  قضا و قدر الهی خداوند   جهاد بیرون  اگر به  پندار را که «تا

  این  تعالی  حق ! آری«قراردهدحسرتيمايهدردلهايشان»شدند  نمی  رفتند، کشته نمی

كندميزندهكهوخداست»ایجاد کرد   شاندر دلهای  حسرت  این  افزودن  پندار را برای

  در جهاد، سفر، یا غیر آن بخواهد؛  که  بخواهد و در هرجایی  که  هر زمانی «ميراندميو

  مرگ  شما در هنگام  ! موضع مؤمنان  ای  نیست، پس  مرگ  بازدارنده  در خانه  و نشستن

  نباشد که  کفار نباشد، چنان  موضع در سفر، یا تجارت، یا جنگ، همانند  برادر یا عزیزی

  باشید که  بخورید و باید از صابرانی  و افسوس  حسرت  خویش  شهیدان  شما بر شهادت

چیز از   و هیچ «كنيد،بيناستميآنچهوخدابه»دارند   راسخ  ایمان  الهی  مقدرات  به

 . نیست  پوشیده بر او  امور پیدا و پنهان

  

يب  جت  حت    خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث جب  حب  خب  مب  ىب  
قطعا»  آن در سفر، یا در غیر «يابميريد»در جهاد  «شويدخداكشتهواگردرراه»

  مزیت : یعنی «كنندميجمعآنانازآنچهازاو،بهتراستازخداورحمتيآمرزشي

الهی،   رحمت و  تمغفر  در جلب  آن  و تأثیر شگرف خدا  در راه  شدن، یا مردن کشته

  برای  کنند، پس می  آوری آن، جمع  از دنیا و منافع  مردم  که  است  چیزهایی  بهتر از آن
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دنیا   فانی  های را بر بهره  وی  و رحمت  عزوجل  خدای  آمرزش  که  نیست  شایسته  مؤمن

 . است  گکرا و فانی  چیزهای و ماندگار است، بهتر از  باقی  دهد زیرا آنچه  ترجیح

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
خداگردآوردهسويقطعابه»  و صورتی  هر وجه  به «شديدواگرمرديد،ياكشته»

  نداشته  در پی  دیگر مالقاتی  که  نیست  ابدی  شما، فراقی  برادران  : مرگ یعنی «شويدمي

در   هم با را  د و او همهشوی می  گرد آورده  عزوجل  خدای  سوی به  همه  باشد، بلکه

 کند. خود حشر می  پیشگاه

  

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 «نرمخوشديباآنان»  بود که  بر تو و بر آنان «هللاازجانبرحمتيسبببهپس»

 به  که  بزرگی  رحمت  سبب  جز به  بر مردم، نیست صپیامبر  انیو مهرب  : نرمش یعنی

  یارانشان  شد تا دلهای  داشته  ارزانی ص حضرت  بر آن  تعالی  حق  از سوی  مددی  عنوان 

فظ:  «درشتخويواگر»گیرد و استوار گردد   اوج  پیدا کند و کار دین  گرایش  ایشان  به

و   : سنگدلی قلب  غلظت «بوديدلوسخت»  بدخلقو   عاطفه درشتگوی، بی  تندخوی

توپراكندهقطعاازپيرامون» خیر است  برای  آن  و تأثیرپکیری  و انفعال  حساسیت  عدم

ازآنانپس»شدند  می  رفتند ومتفرق می  راهی  به  یک هر  و سر خود گرفته «شدندمي

از  «بخواهآمرزشبرآنانو»  حقوق گیرد از می  تو تعلق  به  که  در آنچه «درگذر

آنان» گیرد می  تعلق  سبحان  خدای  حق  به  که  در آنچه خداوند با كارهاو در

در   گیرد، یا با آنان می  صورت  مشورت  در مانند آن  : در اموری که یعنی «كنمشورت

و   ساخته را خوش  اصحاب خاطر  که  این  عالوه  دستور به  . این کن  مشورت  امر جنگ

بعد از   امت  در میان  مشورت  اصل  مشروعیت  کند، معرف می  را جلب  ایشان  مودت

  آنها موضع  درباره  شرع  که  است  اموری در  . مراد: مشاوره نیز هست صپیامبر  رحلت

  نه است،  بازگکاشته  آرا در آن  تضارب  برای را  و میدان  اتخاذ ننموده  و واضحی  روشن
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  مشورت  اموری  در چنان  عمال با یارانشان صخدا و رسول  شرعی  در امور مسلم

  بیشتر از رسول  کس هیچ»فرمود:   که  است  کرده  روایت  ازابوهریره  کردند. ترمکی می

خندق،   بدر، غزوه  در غزوه ص حضرت  آن  که چنان«. کرد نمی  مشورت صخدا

 .1کردند  مشورت  با اصحابشان  افک  اندر داست  و حتی  حدیبیه غزوه

 که  با علما در آنچه  که  است  واجب  اسالمی  امور جامعه  بنابراین، بر زمامداران

و   کارآگاهان شود، با می  و مشکل  مشتبه  برایشان  که  از امور دین  دانند، یا در آنچه نمی

  مردم  وران اندیشه و  ست، با خبرگانا  امور جنگ  به  متعلق  که  در آنچه  ارتش  فرماندهان

و   دولت  مأمورین دیوانی،  رجال  و با سران  است  مردم  مصالح  به  متعلق  که  در آنچه

  و رایزنی  شود؛ مشاوره می مربوط  آن  کشور و مصالح  سازندگی  به  که  وزرا در آنچه

  و دین  علم  با اهل  که  زمامداری  ساختن  معزول  در وجوب»گوید:  می  کنند. قرطبی

  : چون یعنی «نموديراجزمعزمتوچون»«. نیست  خالفی  کند، هیچ نمی  مشورت

برخدا»شد   مطمئن  تصمیم  بر آن  ودلت  گشتی  مصمم  امری  بعد از مشاوره، بر اجرای

«.داردميرادوستكنندگانتوكلزيراخداوند»امر   آن  در انجام«كنتوكل

کارها   نتایج  سپردن  معنای  به  نیست، بلکه  اسباب  ترك  معنای  به  توکل  که  باید دانست

  براین  داللت  کریمه  آیه»گوید:  می  رازی  . امام است  اسباب  به  بعد از توسل  تعالی  حق  به

  انجام  یکار  هیچ واگکارد و  خودش  را به  خودش  انسان  که  نیست  این  : توکل دارد که

مشورت، با امر   امر به باشد،  پندارند ی و اگر چنین می  از جهال  بعضی  که ندهد ی چنان

  اسباب  انسان  که  است  این  تعالی  بر حق  توکل  گیرد، بلکه قرار می  در منافات  توکل  به

بر   اطمینانش  باشد، بلکه  نداشته  بر آنها اطمینان  در قلبش  کار بندد، لیکن را به  ظاهری

اعرابی،   آن  داستان  درباره  وارده  شریف  و حدیث«. باشد  تعالی  حق  و عصمت  پناه

را   تا شتر خویش  آمد و خواست صخدا نزد رسول  ای : اعرابی است  مشهوری  حدیث

و   را رها کنم  اهلل! آیا شتر خویش  : یا رسول رها کند وگفت  خودش  حال  به  گونه همین

  آن»فرمودند:  صخدا  ؟ رسول نمایم  و بر خدا توکل را ببندم   کنم، یا آن  خدا توکل بر

  است  آمده  علی  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین «.کن  را ببند و بر خدا توکل

                                                 
1

 .128 0تفسیر المنیر /  فارسی  و ترجمه 001/1کثیر  مختصر تفسیر ابن  کنید به  نگاه 
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عزم، »فرمودند:   آن  در تعریف  قرار گرفتند، پس  موردسؤال «عزم»از  صخدا  رسول  که

 «.است  از ایشان  پیروی  سپس و  رأی  با اهل  مشاوره

ابوبکر وعمر   درباره ﴾ڤ  ڦ  ڦڦ﴿گوید:  می  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن

  همه و پدر  ایشان  و وزیران صخدا  رسول  حواریان  شد که  عنهما نازل هللا رضی

و ابوبکر  به صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث  بودند. همچنین  مسلمین

  و متفق  رأی هم دیگر با یک  در مشورتی  اگر شما دو تن»اهلل عنهما فرمودند:  عمر رضی

 «.گردم شما برنمی  هرگز از رأی  شوید، من

  

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  
نصرت» را هيچاگرخداوندشما غالبكسدهد،  فقط  س: پ یعنی «نيستبرشما

کنید  او اتکا  بدانید و فقط به  خویش  و فقط او را پشتیبان  بوده  تعالی  حق  پیرو فرمانهای

فروگذارد» را شما اگر شمابردارد،   از یاری  دست  دشمنانتان  علیه  و در نبردتان «و

نصرتكسيچه» را شما او از داد؟بعد و   قدرت  حقیقی  سرچشمه  پس «خواهد

مؤمنان»  است  تعالی  قپیروزی، ح توكلو خدا بر تنها  و  بر اسباب  نه «كنندبايد

 خود.  ظاهری  و نیروی  ادوات

  

ک  گ       گ    گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  

ہ  ہ  
در   که گردید  نازل  رنگی سرخ  در مورد قطیفه  کریمه  : آیه است  آمده  نزول  سبب  در بیان

را   آن صخدا  : شاید رسول گفت  از مردم  شد و یکی  گم  غنیمت  روز بدر از اموال

هيچ»باشند!   برداشته كهپيامبريو نسزد از   : هرگز خیانت یعنی «ورزدخيانترا

خود   به  یارانش  اطالع  را بدون  و آن  برده  دست  از غنایم  چیزی  آید تا به بر نمی  پیامبری
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  معصوم  فرومایه و  زشت  را از کارهای  پیامبرانش  عزوجل  دهد زیرا خدای  اختصاص

 شود. صادر نمی  از ایشان  است، لکا کار نامناسب  داشته

  از مال  انسان  که  است  : آن کند. غلول می  تنزیه« غلول»را از   الهی  انبیای  کریمه  آیه  این

  اموال چیز از  آن  برگیرد، خواه  خودش  ندارد، به  در آن  یحق  را که  چیزی  مسلمین

  ی غلول  کریمه آیه  این  هدیه، و ی بر اساس  زکات، یا از اموال  باشد، یا از اموال  غنیمت

 صخدا  رسول  که است  آمده  شریف  باشد. در حدیث می  کبیره  و از گناهان  است  حرام
فرمودند:   یارانشان  به و خطاب   برگرفته  غنیمت  از شتران  شتری  را از پشت  کرکی  رشته

حکر بر   ! از غلول هان  . پس ازشماست  هریکی  کرك، همانند حق  موی  در این  من  حق»

  . حتی است  خویش  بر صاحب  ای ورسوایی  خواری  در روز قیامت  باشید زیرا غلول

ورزد،روزخيانتوهركس»«. کنید  اتسلیمر  از غنایم  این  و مافوق  و سوزن  باید نخ

  و خیانت  غلول  تحریم  جمله، متضمن  این «كرده،بيايدخيانتدرآنباآنچهقيامت

  آن  فاعل  که  است  در غنیمت، تنها گناهی  غلول زیرا  است  شدید از آن  و برحکرساختن

محشر از   اهل  شود و همه می  زاتمجا  آنان  زیر نگاه و  در حضور مردم  در روز قیامت

 در  خیانت  با مال  همراه  او در روز قیامت  ؛ آمدن مجازات گردند، این می  آگاه  کار وی

مورد   که  از آن  اوست، قبل  گردن  وبال  مال  و آن  است  مال  آن  حامل  که  است  حالی

از   لتیبه ابن  نام به  مردی صخدا  رسول: » است  آمده  شریف  قرارگیرد. درحدیث  محاسبه

  شده  آوری جمع  با اموال  بودند، پس  برگمارده  زکات  اموال  آوری جمع  را به« ازد«  قبیله

  هدیه  من  به  که  است  من  دیگر، مال  بخش  شماست، اما این  مال  بخش  : این گفت آمد و

او را بر   را که  عامل  است شده   بر منبر رفتند و فرمودند: چه صخدا  رسول ! شده  داده

 ! شده داده  هدیه  من  دیگر به و این  شماست  از آن  گوید: این می  فرستیم، پس می  عملی

شود یا خیر؟!  می داده  هدیه  وی  آیا به  تا بنگرد که  پدر و مادر خود ننشست  چرا در خانه

  خیانت  آن  از شما به  ، یکیاوست  بالکیف  در دست صمحمد  جان  که  ذاتی  سوگند به

، اگر شتر است  او آویخته  برگردن  مال  آید و آن می  در روز قیامت  که  کند، مگر این نمی

را آواز   گاو و اگر گوسفند باشد، آن را آواز  شتر، اگر گاو باشد آن  را بانگ  باشد؛ آن

 «شودميدادهتماميبهكاروكردارشجزايهركسبهگاهآن»...«.  گوسفند است
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  بر حجم  با افزودن«نرودستمبرآنانو»شر   اعمال  باشد، چه داده  خیر انجام  اعمال  چه

. بدشان  اعمال

  

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ            ۇ
  رضای  ایجوی  الهی  و در اوامر و نواهی «كردهخداراپيرويخشنوديكهآياكسي»

همانندكسي»  محرمات  به  از آلودگی  الهی  و منزه  وارسته  انبیای  ی چون  است  وی

به»  در غنایم  غلول ی از جمله،  و خیانت  الهی  اوامر و نواهی  مخالفت  سبب به «كهاست

  دو، باهم  نه، قطعا این «؟استجهنموجايگاهشازخدادچارشده»  عظیم «خشمي

  و عاقبت  برین  بهشت  آنان  عاقبت  همانند ندارند، چراکه  و عاقبتی  یکسان  سرنوشتی

  عصیان  مغضوبان  برای  جهنم «استبدبازگشتگاهيوچه»  است  جهنم  وادی  اینان

 . پیشه

  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ
پیرو   که  کسانی  رجاتاز همدیگر زیرا د  متفاوت «دارندنزدخداونددرجاتيآنان»

اند، نیست،  شده وی  و عکاب  دچار خشم  که  کسانی  مراتب  هستند، همچون  الهی  رضای

  طبقه  ترین و پایین ؛ جحیم  طبقات  اینان  و درکات  است  نعیم  در جنات  آنان  درجات

  چیزی  پس «بيناستكنند،ميآنچهوخداوندبه»  است  منافقان  مربوط به  دوزخ، طبقه

تا   تزکیه  و ازفروگکاشتن  درجات  تا بلندترین  گرفته  نفوس  آنها ی از تزکیه  از اعمال

  طور کامل  را به  اعمالشان  جزای  زودی و به  نیست  ی بر او پوشیده  درکات  ترین پایین

 دهد. می
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یۆئ  ۆئ      ۈئ  
مؤمنانيقينبه» بر آنمنتخداوند خودشانپيامبريكهگاهنهاد، ميانشاناز در

  ی به  انسان نوع  او کمال  بود، با بعثت می  آدم بنی  اگر پیامبر از غیر جنس  چه «برانگيخت

  از میان  نگیختهمبر براپیا  این ! شد. آری نمی  ی محقق  در جنسیت  اختالف  سبب

آنانآياتكه»:  است  خودشان، کسی بر را   را برآنان  : قرآن یعنی «خواندمياو

را   حق  های و برنامه  از قوانین  بودند و چیزی  جاهلیت  اهل  که  خواند، بعد از آن می

پاكيزه»شناختند  نمی به»کفر   از نجاست «داردميشانو و»  قرآن «كتابآنانو

«بودندآشكاريدرگمراهيازآنقطعاپيشكهحاليآموزد،درمي»  سنت «حكمت

  خدای  که  است  بزرگ  چهار نعمت  طورکلی  ها به این  . پس نیست  در آن  شکی  هیچ  که

 . داشت  ارزانی  اسالم  معظم، بر امت  رسول  آن  با بعثت  عزوجل

اند:گفتهاحكامعلمادربيان

شد؛ از  دیده  نزد وی  مال  کرد و آن  خیانت  غنیمت  از اموال  در چیزی  کسی  ی هرگاه 1

 در مکهب  وی  گردد. تعزیر و تأدیب و تعزیر می  و تأدیب  شده  باز گرفته  وی

  ویراق  و زین  تنش  و جامه  ی بجز سالح  وی  کاال و اثاثیه  که  است  چنین  حنبل احمدبن 

  شود ی دیگراموالش می  گرفته  باز پس  از وی  که  غنیمت  و اموال  و مرکبش  اسب

  و اثاثیه کاال  که  است  این  و ابوحنیفه  مالک، شافعی  شود. اما مکهب می  سوزانده

 کنند.  مالی  مجازات او را  که  جایز است  شود، ولی نمی  کار در غنیمت، سوزانده خیانت

از   قبل کرد؛ باید  خیانت  غنیمت  در اموال  اگر کسی  که  دارند بر ایننظر   ی علما اتفاق 2

)یک ندید،  برگرداند و اگر او را  غنایم  کننده  تقسیم  را به  شوند، آن  متفرق  مردم  که  آن

 کند.  را صدقه  برگرداند و بقیه  )زمامدار( مسلمانان  امام  را به  آن  سهم پنجم(

گیرد، از  می  شود، یا تعلق می  امور فرستاده  متولیان  به  غنیمت  ز اموالا  که  ی هدایایی 0

کار  خیانت  آخرت، حکم  در رسوایی  آن  و حکم  است  )خیانت( در غنیمت  غلول  جمله

 باشد. می  در غنیمت
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ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت         

جث  مث  ىث
  است در روز احد  شدن و کشته  مراد شکست «رسيدشمامصيبتيبهكهآياهنگامي»

در روز  در روز بدر ی زیرا «بوديدواردآورده»خود   بر دشمنان «راآندوچندانكه»

از   هفتاد تن در روز بدر؛  که  رسیدند، درحالی  شهادت  به  از مسلمین  احد هفتاد تن

  مشرکان  به  دوچندان  بهضر  که  ! با آن گر اسیر گشتند. آریدی  و هفتاد تن  کشته  مشرکان

و   شکست  : این یعنی «؟كجاستازاين»  تعجب  از روی «گفتيد»بودید   وارد آورده

  و رسول  جنگیم می خدا  ما درراه  که  آن  ؟ حال است  روی  ما از چه  شدن کشته

؟   است  را داده  بر مشرکان  پیروزی  دهما وع  به  هم و خداوند  نیز با ماست صخدا

آن» نزدخودتان»  شکست «بگو:   فرمان  از این  تیراندازان  مخالفت  سبب به «استاز

خداگمانبي»کنند   خود را ترك  نبایدسنگرهای  از احوال  حالی  هیچ  : به که صپیامبر

«.تواناستهرچيزيبه

بدر ی از  در  آنچه  علت  به  گوید: مسلمانان می  یمهکر  آیه  نزول  سبب  در بیان عمر

نیز   شدند. ازعلی  بودند، در روز احد مجازات  داده  ی انجام  از اسیران  فدیه  گرفتن

 . است  شده  تفسیر روایت  نظیر این

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  
  و شکست  کشتار و جراحتمراد  «شمارسيدبهدرروزبرخورددوگروهوآنچه»

  آن در معنای  بود. بعضی  قضا و قدر وی  : به یعنی «خدابوداذنبه»  در روز احد است

شما و   میان  بود که شما رسید، کار خدا  به  در روز برخورد دو گروه  اند: آنچه گفته

در  «بداردرامعلوموتامؤمنان»را بر شما پیروز گردانید   و آنان  گکاشت  را خالی  آنان

مؤمنان، بر   تربیت  بود که  حکمتی  شما از روی  شکست  . پس ظهور و امتحان  عرصه

 . است  از آن  هایی جلوه از منافقان،  مؤمنان  ساختن و متمایز  از نافرمانی  حکر داشتنشان
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ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  

ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڦ     ڦ  ڄ

ڇ  
منافقانهمچنين» معلومتا  ساختن آنان، آشکار  داشتن  مراد از معلوم «بداردرا

هلل عبدا . مراد از منافقان، است  از مؤمنان  صفشان  گردانیدن متمایز  و سرانجام  وضعشان 

  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  غیر وی و  شهاب  هستند. از ابن  وی  و یاران  ابی بن

رفتند،   احد بیرون  سوی به  از یارانشان  با هزار تن صخدا  : رسول است  شده  روایت

یک )  خود باثلث  ابی بن هللرا پیمودند، عبدا  احد و مدینه  بین  از راه  منزلی  چون  پس

  اطاعت  آنان از ص: محمد گفت می  که  کنار کشید، درحالی  ایشان  ( مردم، از صفسوم

  از درون  دفاع و  در مدینه  ماندن  مرا در باقی  رفت( و حرف  بیرون  کرد )و از مدینه

  خود را در اینجا به خاطر، چه  چرا و به  دانیم ما نمی  خدا سوگند که  شهر، نپکیرفت، به

بهوچون».  بازگشت  اقو نف  شک  خود از اهل  با پیروان  بود که  ؟ همان بدهیم  کشتن

راهگفتهآنان در بياييد بجنگيدشد،   و روز آخرت خدا به  اگر از مؤمنان «خدا

  ایمان  و روز آخرت خدا  و دیارتان، اگر به  از خود و فرزندان «كنيديادفاع»هستید 

  در خط مقدم  یکنید، ول  ما دفاع سر  شما از پشت  که  است  : مراد این قولی  ندارید. به

لشکر ما را بیشتر  و سیاهی  جمعیت شما  که  است  دیگر: مراد این  قولی  نجنگید. به

دانستيمگفتند:اگرمي»و   درخواستها ابا ورزیده  این  همه  از پکیرش  سازید. اما منافقان

 و «كرديمميمسلماازشماپيروي»خواهد داد   رخ  و برخوردی «خواهدبودجنگي

  این  اند؛ معنی گفته  بعضی ! کار نیست در  درآنجا جنگی  جنگیدیم، ولی با شما می  همراه

  مقرون  مصلحت  را به  توانا بودیم، یا آن  آشنا و بر آن  جنگیدن : اگر ما به  است

آنانآن».  کردیم می دانستیم، از شما پیروی  می بودندبهروز، نزديكتر :  یعنی «كفر

کفر نزدیکتر   را گفتند، به  سخن  ز شما کنار کشیدند و اینا و خواری  با خفت  هک  روزی

خودچيزيزبانبه»مسلمانند.   پنداشتند؛ آنان می  که  نزد کسانی در «ايمانتابه»بودند 

كهمي   را اظهار و کفر را پنهان  ایمان  : منافقان یعنی «نيستدلهايشاندرگويند

ندارند،   ایمان  آن  صحت  گویند، به می  که  سخنی»گوید:  می  آن  کثیردر معنی بندارند. ا می
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کردیم(؛  می خواهد بود، از شما پیروی  جنگی  دانستیم : )اگر می سخنشان  این  جمله از آن

  به  از مسلمانان  کشی انتقام برای   از مشرکان  لشکری  دانستند که زیرا آنها قطعا و یقینا می

  منافقان، جای  معما از سوی  یک گونه  به  موضوع  این  طرح  است، پس  آمده  نهمدی مرز

به»«. دارد  تأمل  بسی خدا استدارند،مينهانآنچهو   چه  داند که و می «داناتر

آشکار و   تهدیدی  این  که  نیست  اند. شکی داشته  پنهان  مسلمانان  را علیه  هایی نیرنگ

 . است  منافقان  برای  بزرگ  ای رسوایی

  

ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک            

گ  گ  
از جهاد  و «نشستند»  خود در خانه  هستند که  کسانی  منافقان، همان  : آن یعنی «آنان»

احد   اقعهدر و  که  از مؤمنان «خويش»  و نزدیکان «برادرانودرباره»کردند   خودداری

پيروي»رسیدند   شهادت  به ما از اگر   از مدینه  نرفتن  در بیرون «كردندميگفتند:

دورراازخودتانگوييد،مرگميبگو:اگرراست»  جنگ  در این «شدندنميكشته»

  اجل  شد؛ به  کشته  هر که  گمان حکر کند و بی  تواند از قدر الهی نمی  : کسی یعنی«كنيد

  اگر شما راست نیست، پس  گریزی  را از مرگ  کس  و هیچ  است  شده  د کشتهخو

دارد؛  می  نگه  سالمت به  شدن  و کشته  را از مرگ  در خانه، انسان  نشستن  گویید که می

  هایی در قصرها و برج  هرچند که است،  بر شما آمدنی  مرگ  که  آن  باید نمیرید، حال

 باشید.  هنیرومند نیز قرار داشت

  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
  مؤمنانی  طور تمام در روز احد و همین  از مؤمنان «شدندكشتهراكهوهرگزكساني»

  اعالی  برای : یعنی «خدادرراه»شوند  می  شدند، یا کشته  کشته  در سایر اماکن  را که

  آنان «بلكه»اند  مرده که  نکن  : گمان یعنی «مپندارمرده»  وی  دین  دادن  اهلل و یاری کلمه

شهدا در   ارواح: » است  آمده شریف  در حدیث  که  حقیقی، چنان  زندگانی  به «اندزنده»

  خرامند و روزی خورند و می می  قرار دارند و دربهشت  سبز در بهشت  پرندگانی  جوف
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نباشند   ما مرده  به  نسبت  آنان  ندارد که  معنی با این  فاتیامر منا  این  البته«. شوند می  داده

  خود به  عزوجل  و خدای  است  جزء غیب  که  است  برزخی  شهدا، حیاتی  زیرا حیات

وی،   کرامت  : در پناه یعنی«نزدپروردگارشان»شهدا   آن «كه»باشد.  داناتر می  آن  کیفیت

 «شوندميروزيداده»باشند   نزدیک  مسافت  و قرب  مکان از نظر  وی  به  که  این  نه

بهشتی، غکا و   های ها و میوه از خوراکی  آنان  خود، به  کرامت  در پناه  تعالی  : حق یعنی

از دنیا با   رزقشان  مستمر است، هرچند که  نزد وی  دهد وروزیشان می  نوشیدنی

 . است شده  قطع  شهادتشان

شهید را   برآنند که  شهدا، فقها دو نظر دارند: احناف  نماز جنازهو   در مورد غسل، کفن

  داده  غسل بود،  و پاك  نماز بخوانند و اگر مکلف  و بر وی  نموده  کفن  اش با جامه

  شود و نه می  کفن  شود، نه می  داده  غسل  : شهید نه شود. اما جمهور فقها بر آنند که نمی

  بود، آن  غیراز خون  وی  موجود بر بدن  و اگر نجاست شود می  بر او نماز خوانده

 شود. می  گردانیده  پاك  وی  از بدن  نجاست

  

ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    

ڭ  ڭ  ۇ   
  حق  که  آنچه  : شهدا به یعنی «است،شادماننددادهآنانخودبهخداازفضلآنچهبه»

  در آن  که  ای حقیقی  حیات  و به  است  نموده  ارزانی  آنان  به  شهادت  از کرامت  عالیت

و   خوشحال رسد، می  ایشان  به  سبحان  خدای  و روزی  از رزق  که  آنچه  قرار دارند و به

براي»مسرورند  پيكهكسانيو بهو»  مؤمنشان  از برادران «ايشاننداز آنانهنوز

كهميشادي»اند  نرسیده  شهادت و به «انديوستهنپ ونهاستبرآنانبيمينهكنند؛

  در آینده  که  مؤمنشان  بر برادران  که  : خوشحالند از این یعنی «شوندمياندوهگين

 . نیست  آخرت  در فردای  و اندوهی  بیم  میرند؛ هیچ می  رسند، یا بر ایمان می  شهادت به
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ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ۇ
  چون «خداوفضلبرنعمت»و جهاد   ایمان  از اهل  برادرانشان  برای «كنندميشادي»

پاداشخداوندكهواين»اند  دیده  نزد وی  تعالی، که  حق  و خشنودی  برین  بهشت

  عمل  را که مؤمنی  هیچ  پاداش داوندخ  : دریافتند که یعنی «گرداندنميراتباهمؤمنان

 امر نیز شادمانند.  این  برای  کند، پس نمی  باشد، ضایع  داده  انجام  نیک

و   قدر و منزلت  همه  رفتند و آن  بهشت  به  : شهدا چون است  آمده  شریف  در حدیث

از  در دنیا  انبرادرانم  کاش  هست، دیدند، گفتند: ای  در بهشت  برایشان  را که  نعمتی

  و به  شتافته کارزار  میدانهای  شدند تا به می  است، آگاه ما شده  نصیب  که  کرامتی  همه این

  گشتند.پس می  نایل  ایم یافته  ما دست  که  خیری  این  رسیدند و به می  شهادت

  نازل  رتانرا بر پیامب  حالتان  خبر و چگونگی  : من خبر داد که  ایشان  به  پروردگارشان

 : معنای  است  شدند. و این  انو شادم  امر خوشحال  شهدا از این  گاه آن ! کردم

 .﴾...ہ  ھ  ھ  ھ﴿

 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ
داد و   رخ  شوال  احد در ماه  گوید: غزوه می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

زدند و  می اردو  بدرالصغری  و در محل  آمده  مدینه  حوالی  به  قعده ذی  تجار در ماه

بودند و   آمده آنجا  احد به  نیز، بعد از واقعه  سال  در این  کردند. آنان را بر پا می  بازاری

از  صخدا  رسول داشتند،  خویش  و جان  ها بر تن از احد زخم  مؤمنان  که حالی در

ام، هرچند  خود رونده  من» خواستند... و فرمودند:  داوطلب  دشمن  تعقیب  جهت  ایشان

عثمان، علی، زبیر، سعد، طلحه،  ابوبکر، عمر،  پس«. نشود  همراه  با من  کس هیچ

  از صحابه  با هفتاد تن  و ابوعبیده  مسعود، حکیفه  بن هللعوف، عبدا  بن عبدالرحمن

کردند تا   حرکت  ابوسفیان  آمدند و در تعقیب بیرون  داوطلبانه  کرده  را اعالم  شان آمادگی

خدادعوتكهآنان»فرمود:   نازل  تعالی  حق  هنگام  رسیدند، در این« صفراء«  منطقه  به

  کردن  تعقیب  از احد، به  را بعد از بازگشت  ایشان  که  گاه آن «كردندوپيامبررااجابت

  مسلمین، مشرکان  و نیرومندی  قوت  دادن  تا با نشانفراخواند  و لشکر قریش  ابوسفیان
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آن» گرداند  را مرعوب از و   فروکوفته  و با پیکرهای «بودندبرداشتهزخمكهبعد

را  صپیامبر  فرمان  درنگ بودند، بی  بازگشته  مدینه  جنگ، به  از آسیب  خورده زخم

  دشمن  تعقیب  به  و خیزان  تانرنجور و زخمی، اف  پیکرهای  با همان  گفته  لبیک

«.استبزرگكردند،پاداشيوپرهيزگارينيكيكهازآنانكسانيبراي»پرداختند؛ 

فرمود:  زبیر  بن عروه  به  که  است  شده  رضی اهلل عنها روایت  از عایشه

و   کاننی  این  اهلل عنهما، از زمره زبیر و ابوبکر رضی  پدرانت !ام خواهرزاده ای»

 شده  نامیده «حمراءاالسد«  غزوه  نام غزوه، به  ینا  که  شویم یادآور می«. بودند  پرهیزگاران

 باشد. احد می  غزوه  تابع  که  است 

  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

حب  خب
تا از   خواست  وقتی  گوید: ابوسفیان می  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

بدر است،  در  آینده  ما و شما سال  : وعده گفت صخدا  رسول  به  احد برگردد، خطاب

نیزفرمودند: اگر خدا  صخدا  رساندید. رسول  قتل  را به  یارانمان  که  جایی  همان

با   فرا رسید، ابوسفیان بعد  سال  چون  . پس ما با شما در همانجاست  خواست، وعده

  تعالی  فرود آمد، اما حق« مرالظهران»  از ناحیه« مجنه«  نام  به  در محلی  آمده  بیرون  کیانم

  . در این یافت  مصلحت  را قرین  مکه  به  افگند وبازگشت  و وحشت  رعب  وی  در دل

ا ب  : من او گفت  به  بود، برخورد، پس  بازگشته  ازعمره  که  مسعود اشجعی  بن اثنا با نعیم

  قحطی  ؛ سال امسال  از آنجا که  بودم، ولی  گکاشته  وعده بدر  در موضع  محمد و یارانش

باشد   کار باید سالی  درگیر شویم، این  ما با آنان  که  نیست  صالح است،  و خشکسالی

  گاه وعده  محمد به  که  ندارم  دوست  . اما من و شیر بنوشیم  بچرانیم  گیاهان از  در آن  که

  میدان  به  شدن  را از خارج  بپیوند و آنان  مدینه  مردم  . لکا به باشیم  ما نیامده  ولی آید،

آمد و  مدینه  به  . نعیم داری  شتر پاداش  خدمت، ده  و در برابر این  گردان  و منفعل  سست

آنانبهمردمكهكسانيهمان»شد:   نازل  داد، پس  خود را انجام  سرانجام بی  مأموریت

  که  است  مسعوداشجعی  بن نعیم  اعرابی، یعنی  شخص  مراد از مردم، همان «گفتند
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  و سپاهش  : ابوسفیان یعنی «مردمان»:  گفت  مسلمانان  بود و او به  او را فرستاده  ابوسفیان

  علیه  یروان  جنگ  از باب  ابوسفیان ! آری «بترسيدازآناناند،پسشماگردآمدهبراي»

  ی به  مسعود اشجعی بن نعیم  ازطریق ی  طور غیر مستقیم را به  پیام  مسلمانان، این

و  «افزودبرايمانشان»کار   وجبن، این  ترس  جای فرستاد، اما به  و مؤمنان صپیامبر

واستوگفتند:خداوندمارابس»نکرد  ایجاد  مؤمنان  و اراده  در عزم  تزلزلی  هیچ

کند و او ما را  می  را از ما دفع  شر آنان : خداوند یعنی «استنيكوكارسازيچه

.  سپاریم او می  را به  امورمان  و تمام  کنیم می  توکل  بر وی  که  اوست و هم  است  بسنده

بود، لکا   ای تجارتی  و وسایل  اسباب  همراهشان رفتند و  بدرالصغری  به  وعده  طبق  پس

  بسیار برده  خریدند و سودی  و کشمش  روغنی و نان  کرده  و معامله  روشخرید و ف

 بازگشتند.  مدینه  و سرفراز به  سالم

 اهلل ونعم حسينا»در افتادید،   عظیم  در مشکلی  : چون است  آمده  شریف  در حدیث

  است دهرضی اهلل عنها آم  عایشه  روایت  به  شریف  در حدیث  بگویید. همچنین «الوكيل 

را بر سر   خویش  دست  حضرت  گرفت، آن می  شدت صبر پیامبر  غم  فرمود: چون  که

  اهلل ونعم حسي » فرمودند: کشیدند و می بلند می  و بعدا نفسی  کشیده  خویش  و محاسن

 .«الوكيل

 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ
  ازمدینه  با لشکر قریش  رویارویی  برای  مسلمانان  که  : بعد از آن یعنی «بازگشتندپس»

نعمتي»رفتند؛ بازگشتند   بیرون جانببا  از گزند  و عافیت  سالمت  که «خدااز

در   بعضی کرد.  عنایت  بر آنان خداوند  که  : با پاداشی یعنی «وفضلي»بود   دشمنشان

 «بودنرسيدهآنانبهآسيبيهيچكهحاليدر»  در تجارت  اند: با سودی گفته  آن  معنی

  انجام  که  در آنچه«بودندالهيخشنوديجويايوهمچنان»  شدن، یا جراحت از کشته

  در این  میدان  به  شدنشان آن، خارج  از جمله  گکاشتند، که فرو می  که  دادند و آنچه می

«.استعظيمفضلوخداوندداراي»بود   غزوه
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ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ 
  دشمن را از نبرد با  خواهد تا شما مؤمنان می  که «خبردهندهاينكهنيستجزاين»

  لعین  ابلیس : یعنی «ترساندخودميازدوستانكهاستشيطان»و کند سازد   سست

ترساند  اند می کافران  که  خویش  تانرا از دوس  خود، مؤمنان  انگیزی  با وسوسه  که  است

هستند.   و شوکتی  قدرت  گویا کفار دارای  کند که را القا می  واهمه  این  و در ایشان

را   هشدار ابوسفیان  که  است  یادشده  اعرابی  شخص  اند: مراد از شیطان، آن گفته  بعضی

آنان»داد   انتقال  مؤمنان  به از   دوستان  آنان  ز کفار نترسید، چه: ا یعنی «نترسيدپس،

  موهوم، از رویارویی  ترس  این  ورسوایی، لکا برمبنای  شکست  به  اند و محکوم شیطان

از»نکنید   نشوید و سستی  جبون  وی  نمودن  و دنبال  با دشمن اگرمنو بترسيد،

را فرو گکارید زیرا   مدهید و منهیات  دهم، انجام می  فرمان شما  را به  آنچه  پس «مؤمنيد

  که ببرید، چرا  حساب  ام و از اوامر و نواهی  پروا کرده  من از  که  هستم  سزاوار آن  من

 . است  من  دست به  خیر و شر همه

  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ
اندوهگينيكفرمدرنصرتكهآنان» صمحمد  ای «و»   به «نسازندشتابند،تورا

و   مغموم  سخت  کارشان  از این ص مرتد شدند و پیامبراکرم  بودند که  قومی  : آنان قولی

  لکا خدای بودند،  مشتاق  سخت  مردم  بر ایمان ص حضرت  گشتند زیرا آن  اندوهگین

  رسول دیگر:  قولی  . بهکرد  نهی  خوردن  و از اندوه  گفته  را تسلیت  ایشان  سبحان

  تعالی  حق کردند، پس خویش، بسیار افراط می  بر کفر قوم  خوردن  در اندوه صخدا

نیز « فاطر»  ( از سوره8)  در آیه  که نمود، چنان  کار نهی  را از افراط در این  ایشان

بر   خوردن  حسرت را از  مبادا جانت  پس) ﴾...ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ﴿فرماید:  می

هيچهرگزبهاينان»بفرسایی(.   نآنا   از ملک  : کفر آنان یعنی «رسانندنميزيانيخدا

پروردگار   که  دینی  هرگز به  : آنان است  کند. یا مراد این نمی  کم  چیزی  سبحان  خدای
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خواهدكهخداوندمي»برسانند   توانند زیانی است، نمی  ساخته  بندگانش مشروع  برای

آنانقرارندهدوبراي»  ثواب از  ای در بهشت، یا بهره «ايبهرهبرايشاندرآخرت

  زیان  کفر، پس  سوی به  درگرایش  و شتابشان  کوشش  سبب به «استبزرگعذابي

 کند. می  جلب  سویشان را به  آخرت  از بهره  و محرومیت  برگشته  خودشان  به  کفرشان

 

ک  ک  گ  گ  گ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک
 ایمان  ازای  : کفر را به یعنی «خريدندايمانبهايكفررابهكهدرحقيقت،كساني»

به»گیرد  می  آن  بهای  خریدار، کاال را در قبال  که گرفتند، چنان  هيچهرگز خداوند

«.استدردناكعذابيرسانندوبرايشاننميزياني

  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ      گ  ڳ  ڳ  ڳ           

ہ  
ارزاق،  در  عمر و فراوانی  با طول «آنانمابهدادنمهلتهرگزنپندارندكهوكافران»

  چنین  موضوع قطعا «استسودشانبه»و ناپایدار در روز احد   مقطعی  یا پیروزی

بيفزايندخويشتابرگناهدهيمميمهلتآنانبه»  روی  از آن «مافقط»  نیست، بلکه

استدراج،   شیوه  به  سبحان  خدای  پس «.دارند»  خویش  در کمین «باريخفتوعذاب

بیفزایند و   خویش  دهد تا بر گناهان گوارا می  مادی  عمر و زندگی  کفار طول  به

را   ای و بدی  هرگناه اوندزیرا اگر خد  است  الهی  جزء سنن  گناهکاران  به  دادن مهلت

  به  انسان« اختیار»و « تکلیف»و  یافت تغییر می  جهان  داد، چهره در دنیا جزا می  بالفاصله

 ماند. نمی  خود باقی  حال
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ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ٴۇ  

ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى 

ۇئ
 صخدا  از رسول  گوید: مسلمانان می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  ابوالعالیه

  ومؤمن  منافق  آن، میان  وسیله  به  شود که  داده  ای نشانه  ایشان  کردند تا به  درخواست

برآن»فرمود:   نازل  تعالی  حق  تمییز دهند، پس براينمؤمنانكهنيستخداوند را

برآنكهحالي پدید  را  اسبابی  بلکه «واگذارد»  با منافقان  از آمیختگی «هستيدشما

پیونداند  می  وقوع  ی را به  جهاد و هجرت  صدور فرمان  ی همچون  آورد و آزمونهایی می

ازپاك»  و نافرمان  : منافق یعنی «پليدكهتاآن»   و وارسته  پاکیزه  همانا مؤمن  که «را

كند»  است   این  واقعی  جهاد و هجرت، میدان  های محنتها و سختی  پس «جدا

نيستبرآنوخدا»  آشکار گشت  منافقان  در احد رسوایی  که  است، چنان  جداسازی

دیگرتمییز دهید زیرا  را از یک  و ناپاك  تا بتوانید پاك «گرداندآگاهشماراازغيبكه

  آگاه  رابر آن  کس و هیچ  گردانیده  خودش  را مخصوص  علم غیب اوندخد

  ؛ به الهی  وحی  بر اساس  از منافق  مؤمن  جدا ساختن  تصور نکنید که  گرداند، پس نمی

فرستادگانشوليكن»  است  از امور غیب  ساختنتان  آگاه  معنای از راهركهخدا

برمي و   گرداند تامؤمن می  آگاه  خویش  از غیب  چیزیو او را بر  «گزيندبخواهد

ی و   ای اخبار غیبی چنین ص اکرم  از رسول  که دیگر بازشناساند. چنان را از یک  منافقتان

  ، دیگر مؤمنانص ی صادر شد، جز پیامبراکرم  از منافقان  بسیاری  معرفی  از جمله

  و قرائنی  احوالشان  و بدی  گناهان  یاریرا با بس  منافقان  گاهی  است  نیز ممکن  بین روشن

بياوريدوايمانخداوپيامبرانشبهپس»دهند   شود، تشخیص نمودار می  از آنان  که

«.خواهدبودبزرگپاداشيشماكنيد،برايبياوريدوپرهيزگارياگرايمان
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جب  حب  خب   مئىئ  يئ حئ جئ ی ی ی  ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۆئۈئۈئ ۆئ

يت  جث   مث  ىث  يث خت  مت مب  ىبيب   جت  حت 
 درباره  آیه  این  اند که برآن  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  جمهور مفسران

كساني»شد.   نازل  زکات  بازدارندگان  فضلآنچهبهكهو از آنانبهخويشخدا

رنكنندهرگزتصو»کنند  نمی  انفاق خدا   را در راه  و آن «ورزندميعطاكرده،بخل

است،زيانشانبهآنبلكه»باشد  می  سودشان  و به «استخوببرايشانبخلآنكه

:  یعنی «شودميگردنشانطوقاند،روزقيامتورزيدهبخلآنبهكهآنچهزوديبه

:  بخل د.شو می  از آتش  طوقی  اند، بر گردنهایشان ورزیده  بخل  آن  به  که  اموالی  زودی به

  که  درجایی  مال  و از انفاق  بازداشته  حق  را از صاحب  واجب  حقی  انسان  که  است  آن

  آنچه : هر یعنی «خداستازآنآسمانهاوزمينوميراث»کند   است، خودداری  الزم

چرا   است، پس خدا شوند، برای می  بر آن میراث  آسمانها و زمین  عالمهای  اهالی  که

  ایم، انفاق دستور داده  آنان  به  که  را در جایی  و آن  ورزیده  بخل  اموال  انسانها به

آنچهوخدابه»پکیر؟   برگشت  است  عاریتی  اموال، نزدشان  این  که کنند، درحالی نمی

 دهد. جزا می  آن  و شما را مطابق «استكنيد،آگاهمي

فرمودند:   که  است  آمده صخدا  از رسول  رههری ابی  روایت  به  شریف  در حدیث

القیامه، یأخک   یوم  یطوقه  زبیبتان  له  شجاعا اقرع  له  یؤد زکاته، مثل  اهلل ماال فلم  آتاه  من»

  داد، اما او زکات او مالی  به خداوند  که  : کسی : انا مالک، انا کنزك یقول  ثم  بلهزمتیه

  که]آید  او در می  برای  سرتاسی  افعی  شکل به  در روز قیامت  مال  را نپرداخت، آن  مالش

  سپس  او شده  گردن  طوق [مهیب]  افعی  ( و آن[است  ریخته  زهر دارد، موهایش  از بس

 کردند.  تالوت گزد او را می  را گرفته  شخص  آن  دهان  دو طرف

  باقی  ای مدعی  گونه وجود هیچ  بدون  ها و اموال خلق، دارایی  از نابودی  پس  از آنجا که

  تعبیر شد، با آن  تعالی  حق  میراث  عنوان  چیزها به  ی از این  مانند، لکا ی بنابر عادت می

  چیزی  که  است  کسی  زیرا وارث نیستند  میراث  تعالی  حق  به  نسبت  اینها در حقیقت  که

آسمانها و   مالک  متعال  خدای  که رحالید است،  نبوده  آن  قبال مالک  برد که  ارث  را به

 باشد. می  موجودات  و همه  زمین
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
خدا   : ما به گفت  ابوبکر صدیق  به  فنحاص  نام به  ای : یهودی کریمه  آیه  نزول  سبب

کند،  می  او نزد ما تضرع  که ما نیازمند است، ما چنان  به  که  ستو او  نداریم  نیازی  هیچ

پندارد ی از ما  می شما  رفیق  که نیاز بود ی چنان و اگر او از ما بی  کنیم نمی  تضرع  نزد وی

:  آیه  تعالی  حق  که  هنگامی» گوید: می  نزول  سبب  در بیان ك عباس . ابن خواست نمی  وام

و   آمده صخدا  نزد رسول  نمود، یهودیان  را نازل ﴾ى  ى ۉ  ې  ې  ې  ې ﴿

شود؟  می  قرض  طالب  از بندگانش  که  فقیر است  آیا پروردگارت !صمحمد  گفتند: ای

  غرور ثروت  از روی «راكهكسانيخداوندسخنمسلما»گردید:   نازل  بود که  همان

»  متعال خداوند  حال  حقیقت  به  و جهل استگفتند: نيازمند ماخدا توانگريم،و

از ما  صمحمد  بر زبان خداوند  راستی  اگر به  بود که  : مراد آنها این قولی  به «شنيد

  خود در دین  القاءات  . لکا خواستند تا با این اوفقیر است  باشد، پس  شده  قرض  طالب

خواهيمآنچهزوديبه» کنند  افگنی شک  اسالم گفتند،   های در صحیفه «نوشترا

وبه»کرد   خواهیم  مجازاتشان  و در برابر آن  داشته  را نگه  وآن  اعمال  نویسنده  فرشتگان

گفتند: خداوند   یهود را که  سخن  این «نويسيمميآناندسترابهپيامبرانكشتنناحق

 بر  تا تنبیهی  ساخت  پیوسته  نتوسط آنا  پیامبران  کشتن  براو ی نیازمند است، با گناه  ی پناه

  یهودیان  به ‡ پیامبران  قتل  دادن  باشد. نسبت  سخنشان  این  گناه  و بزرگی  وقاحت

عملکرد  آنها از  که  است  این  قتلها نبودند ی برای  آن  مجری  ی هرچند آنان  عصر رسالت

مي»دادند  را مورد تأیید قرار می  و آن  بوده  راضی  اجداد خویش عذاب:گوييمو

بچشيدسوزان   انتقام  گوییم، ازآنان می  در دوزخ  آنان  به  که  سخنی  : با این یعنی «را

 . است  ور و سوزان شعله  : آتش . حریق گیریم می
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
و   درگناه  غرق  و زندگی «شماستخاطركاروكردارپيشينبه»  سوزان  عکاب «اين»

نسبت»  شما در دنیا، وگرنه  معصیت نيستبندگانبهخداوندهرگز   پس«بيدادگر

 . است  عدالت  عین  بلکه  نیست  چشاند، ستم شما می  به  که  عکابی

  

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ     ڄ  ڄ  ڄ 

ک  ک ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
پيامبريهيچبهكهاستبستهگفتند:خداوندباماپيمانهستندكهكسانياينان»

  سنت «رابسوزاندآتش،آنبياوردكهايماقربانيبرايكهنياوريم،مگرآنايمان

 پیامبرشان  کردند، سپس می  را عرضه  ای آنها قربانی  بود که  براین  اسرائیل بنی در

 را  قربانی  آمد و آن فرود می  از آسمان  آتشی  گاه کرد، آن و دعا می  خاست برمی 

قرار   خویش  پیامبران  همه  دینی  های  را جزء آیین  شیوه  این  تعالی  حق  . البته سوخت می

  ادعا کردند که  اسرائیل . اما بنی نگردانیده  ایشان  نبوت  صدق  دلیل  عنوان  را به  و آن  نداده

  دروغ به  که  کسانی  میان  شیوه  دارند و با این  عهد و پیمانی  باره  در این  الهی  رگاهاز با

  این  تعالی  حق  گکارند. پس می پیامبرند، فرق  حق به  که  کنند و کسانی می  نبوت  ادعای

پيش»و فرمود:   را رد نموده  ادعایشان قطعا داليلبودندكهپيامبرانيمنازبگو:

اگرشماآوردند،پسبراي»  فوق  شکل  به  قربانی  از تقدیم «گفتيدآشكارراباآنچه

آنانميراست چرا كشتيد؟گوييد، و  ‡فرزند زکریا، اشعیاء  یحیی  همچون «را

  مخالفت  ؛ قضیه قضیه  رسیدند؟. پس قتل  به  شما یهودیان  دست  به  را که  سایر پیامبرانی

  آن  وسیله  به  که  است  : هر چیزی . قربان وبرهان  و حجت  قناعت  قضیه  نه و عناد است،

 دیگر.  یا چیزهای  از حیوانات  شود؛ اعم جسته  تقرب  سبحان  خدای  سوی به
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ڱ  ڱ    ڱ ڱ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  کگ  گ  گ
تكذيباگرتوراپس»فرماید:  می  خویش  پیامبر گرامی  دلجویی  برای  تعالی  حق  گاه آن

بدان توپيشكههمپيامبرانيكهكردند، ووصحيفهمعجزات»  همانندت «از ها

 آنان  یاوه  لکا بر سخنان «شدندمواجهبودند،باانكاروتكذيبروشنگرآوردهكتاب

 . است  کتاب  معنای  زبور، به  . زبر: جمع کن  مبارزه  و با آنان  شکیبا باش 

 

ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ    ں

ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
نفسي»  ای هر موجود زنده  را سرنوشت  مرگ  تعالی  حق «استمرگچشندههر

را   کس هیچ  موجود بشر باشد، یا فرشته، یا جن، یا حیوان، پس  این  است، خواه گردانیده 

پاداشهايتان»  نیست  گریزی  مرگ  جام  از سرکشیدن رستاخيز روز همانا طوربهو

  پرداخته طور کامل  به  پاداش  که  روز است  و فقط در این «شودميشمادادهبهكامل

از   فقط بخشی شود، می  داده  انسان  به  برزخ  در دنیا، یا در عالم  که  آنچه  شود، پس می

ازپاداشها ی خیر باشند یا شر   بخشی  دارد که  اشاره  حقیقت  این  خود به  . این پاداشهاست

 ضةالقرب رو  نإ»:  است  آمده شریف  رسند. در حدیث می  انسان  در دنیا، یا قبر به  ی گاهی

از   ای بهشت، یا حفره  از باغهای  باغی : همانا قبر،حفر النار  من ةحفر وأ  اجلنة  رياض  من

كهسپ»«. است  دوزخ  های حفره داشتهدوزخازآتشهر بهشدهدور بهشتو

كاميابدرآورده قطعا و از   یافته  دست  خواسته می  آنچه  به : یعنی «استشدهشد،

  ی هرچند که  ای و رستگاری  کامیابی  هرگونه زیرا  است یافته  داشته، نجات  هراس  آنچه

  از هرگونه  و نجات  است  هیچ  بهشت  بدون باشد ی انسان  های خواسته  تمام  برآورنده

و»  نیست  نباشد ی نجات  یابنده  نجات  دوزخ  از آتش  آن  صاحب  ی چنانچه  هم  زیانی

  و بهره  نفع  از آن  انسان  که  است  چیزی : هرآن متاع «نيستغروردنياجزمتاعزندگاني

 . دنیاست  شهایآرزوها و خواه  به  شدن فریفته گیرد. غرور: می
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  کنندگان تککیب و  کنندگان تصدیق  )وعد و وعید( به  و بیم  مژده  کریمه، متضمن  آیه  این

وعید و تهدید در  فرمود:  که  است  شده  روایت جبیر  . از سعیدبن است صپیامبر

  که  یدهد، اما کس می  ترجیح  آخرت دنیا را بر  که  است  کسی  کریمه، فقط متوجه  آیه  این

هشدار   و این  است  ای و بهره  متاع بهترین  طلبد، دنیا برایش دنیا می  وسیله  را به  آخرت

  رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  شود. در حدیث نمی  وی  شامل

دربهشت، بهتر از دنیا و مافیهاست، اگر   تازیانه  یک  حقیقتا جای»فرمودند:  صخدا

 «.شود  بر شما روشن  حقیقت  این را بخوانید تا ﴾ ...ہ  ھ ﴿:  د آیهیخواه می

  انسان  کندن، به  احتضار و جان  در هنگام  که  است  اند: سنت  گفته  احکام  علما در بیان

  بسا که  را تکرار کند زیرا چه  آن  که  از وی  خواستن  شود، بدون  تلقین  شهادت  کلمه

  سوره  هنگام  در آن  که  است  مستحب  گردد. همچنین  وی  دلتنگی و  مالل  تکرار، سبب

، «یس«  خواندن که  است  آمده  شریف  شود زیرا در حدیث  خوانده  نیز بر وی« یس»

  مرده  در بردن  که  است  سنت  سازد. همچنان می  محتضر آسان  را بر شخص  مردن

 شود.  تعجیل  گورستان  سوی به

  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ    ې  ې  ې

ۆئ     ۈئ
  اموال در  طور قطع  : به یعنی «خواهيدشدآزمودهوشماقطعادرمالهاوجانهايتان»

و   اثرحوادث آنها بر  دادن  دست گیرید؛ با از قرار می  و آزمایش  خود مورد امتحان

.  است  اموال  به  متعلق  که  ای شرعی  و سایر تکالیف  واجب  اقهایو انف  مصایب، بکل

  به  گیرید؛ بامرگ، مبتال شدن قرار می  و آزمایش  خود مورد امتحان  در جانهای  همچنان

 .خدا  در راه  شدن  و کشته  عزیزان  دادن ها، ازدست بیماری

  نازل بدر  از غزوه  و قبل  مدینه  به  نانمؤم  بعد از هجرت  کریمه  آیه  که  این  به  با توجه

بر   شان ودلجویی  تسلیت  جهت  ایشان  و امت صخدا  رسول  به  است  خطابی  شد؛ این

خود را   شد تا مؤمنان روبرو خواهند  با آن  در آینده  که  و فاسقان  کافران  کید و آزارهای
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  راه  اکنون ساخته، از هم  ها آماده رنجها و ناخوشی  بر تحمل  و شکیبایی  پایداری  به

كساني»رو دارند، درنظر بگیرند  پیش  را که  دشواری از بهپيشكهو شما آناناز

همچنان»  : از یهود و نصاری یعنی «شدهدادهكتاب شركبهكهكسانيازو

بسياريدلسخنان»اند؛  کتاب  کفر از غیر اهل  سایر طوایف  که «اندگراييده آزار

 . خویش و آبروی  و مقدسات  و تمسخر در دین  از طعن «خواهيدشنيد

  نازل  یهودی  اشرف  بن کعب  درباره  کریمه  از آیه  بخش  نزول، این  در سبب  روایتی  بنا به

را   اشعار؛ کفارقریش  کرد و در این هجو می  را با اشعار خویش صخدا  رسول  شد که

 . انگیخت بر می ص حضرت  آن  علیه

تقويولي» كنيدو صبر   نفس  کردن و پایبند  صبر: مقید ساختن «نماييدپيشهاگر

در   و مقاومت  خشم  فروخوردن  دارد، همچون  را ناخوش  آن  که  است  برچیزی

  از گناهان  گزیدن  : دوری . تقوی رضایت  و احساس  پایداری  ها با روحیه برابرسختی

صبر  «اين»تردید  کنید، بی  چنیناگر  ! . آری است  الهی  دستورات  به  وپایبندی

تا   است  بر شما واجب  که  است  کارهایی  : از آن یعنی «اموراستازعزم»  وپرهیزگاری

کار را   شخص که  گاه ، آن«االمر عزم»شود:  می  استوار کنید. گفته  خود را بر آن  تصمیم

 رساند و استوار گرداند.  سامان  ا بهر  و آن  کرده  محکم

نیکوتر،   شیوه  به  زیرا جدال  نیست  منسوخ  کریمه  آیه  این  : حکم که  است  این  راجح  قول

  دستور داده جهاد  به  که  با وجود آن ص اکرم  رسول  که است، چنان  مطلوب  همیشه

 گکشتند. در می  کردند و از منافقان مدارا می  بودند، با یهودیان  شده

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
كن» ياد كههنگاميو كسانيرا از :  یعنی «شدهدادهكتابآنانبهكهخداوند

كهپيمان»  ازیهود و نصاری آنگرفت، بايد برايحتما وبيانمردمرا نماييد

  را پنهان  و آن  نموده  بیان  مردم  را برای ص حضرت  آن  : نبوت یعنی «نكنيدكتمانش

محابا  را بی  الهی  : عهد و پیمان یعنی «سرخودانداختندعهدراپشتآنپس» ندارید
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 دنیا  ارزش و پلید و بی  پست  های از بهره «ناچيزيبهايرابهوآن»سر افگندند  پشت

«.!خريدندآنچهبداستفروختند،چه»

سودمند را   از علم  تا چیزی  علماء است  برای  سخت  هشداری  متضمن  کریمه  آیه  این

  القیامه  یوم  الجم  فکتمه  علم  عن  سئل  من: » است  آمده  شریف  نکنند. در حدیث  پنهان

بپوشاند، در روز  را  علم  قرار گیرد و آن  مورد پرسش  از علمی  نار: هرکس  من  بلجام

  برای  نشر علم  خود بروجوب  این  که«. شود می  زده  لجام  از آتش  ای دهنه  به  قیامت

  عهد نگرفته  و نادان  جاهل  ازمردم خداوند»فرماید:  می  کند. علی می  داللت  مردم

 «.بیاموزانند  که  بیاموزند، اما از علما عهد گرفته  که

  

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

ڃڃ  چ  چ  چ  چ
برآنچهدارندكهكنندودوستمياندشادمانيكردهآنچهبهراكههرگزكساني»

دردردناكيعذابمپنداروآنانازعذابقرارگيرند،رستهاند،موردستايشنكرده

  داشته  کند و دوست  داده، شادمانی  انجام  که  کینی  کارهای  به  : هرکس یعنی «دارندپيش

از   یافته  نجات او را  کنند، پس  است، او را ستایش  نکرده  که  هم  آنچه  به  مردم  باشد که

 مپندارید.  عکاب

  روزی اند: کرده  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  و غیر آنان  و مسلم  بخاری

  او بگو: اگر چنان  برو و به  عباس نزد ابن ! رافع  : ای خود گفت  رباند  برای  مروان

  آنچه  به  دارد که  و دوست  است  شادمان  کرده  آنچه  به  از ما که  هر شخصی  باشد که

؟  گیریم قرار می  عکاب ما مورد  همه  گمان قرار گیرد، بی  شود؛ موردعکاب  ستوده  نکرده

دارد؟   ارتباطی  شما چه  به  کریمه  آیه  این»فرمود:   وی  فرستاده  در پاسخ  عباس ابن

  را تالوت  ماقبل  آیه  ، سپس«شد نازل  کتاب  اهل  درباره  آیه  این  که  است  امر این  حقیقت

  رابطه  در همین  عباس ابن  .همچنین ﴾...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿نمود: 

آنها در پاسخ،   کردند ولی  سؤال  چیزی  درباره  تابک  از اهل صخدا  رسول»گوید:  می

 صخدا  از نزد رسول  آوردند و درحالی  دروغین و سخنی  نموده  را کتمان  حقیقت
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اند و  داده  درستی  پاسخ  سؤالشان  به  کردند که وانمود می چنین   ایشان  به  رفتند که  بیرون

  دیگر شادمان  خواهند بود! از سوی  ستایش  قابل ص حضرت آن  در پیشگاه  پاسخ  با این

  این  کریمه  هآی  بود که  اند. همان داشته  پنهان  را از ایشان  واقعی  پاسخ  که  بودند از این

 . را هویدا ساخت  کارشان  رابرمال و مال  آنان  سازی صحنه

  تخلف از جهاد  هشد ک  نازل  از منافقان  کسانی  درباره  کریمه  دیگر، آیه  روایتی  به

  آمده  ایشان حضور  گشتند، به از جهاد بر می صخدا  رسول  که کردند، اما هنگامی می

  گیرند که قرار مورد ستایش  چیزی  آن  به  داشتند که  نمودند و دوست می  عکرخواهی

  دو روایت  این  میان کردن جمع»گوید:  می  حجر عسقالنی بودند. حافظ ابن  نداده  انجام

 «.باشد شده  نازل  گروه در مورد هر دو  کریمه  آیه  که  است  زیرا محتمل  است  ممکن

 

ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڎ  ڎ  ڈ  
فرمانروايي» زمينو و آنآسمانها هرچيزيخداستاز بر خداوند  «تواناستو

پ  پ  پ  ﴿گفتند:   شد که  ازلن  یهودیانی  جاهالنه  سخن  در رد و تککیب  کریمه  آیه این

 «.181آیه»خدا فقیر و ما توانگر هستیم( ) ﴾ڀ  ڀ

  

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ
آفرينش» در زمينمسلما و درپيآسمانها روزشبآمدنديگريكو و  «و

ها  : نشانه عنیی «استآياتي»  و غیره  و سردی  و گرمی  و کوتاهی  آنها در درازی تفاوت

 داللت  سبحان  بر وجود آفریننده  که  است  واضحی  و برهانهای  روشن  راهنماهای و

  وارسته  و عقلهای  نقص  های از شائبه  ناب  های «خردصاحبانبراي»کند، اما  می 

  کریمه آیه  در این  سبحان  خدای  که  هایی زیرا مجرد تفکر در نشانه  ها و انحراف ازکجی

  پیوند دهد که  ایمانی  تا او را به  است  و کافی  بسنده  عاقل  است، برای  از آنها یاد کرده

نماید بنابراین،   رخنه  آن  درون  و به  کرده  را متزلزل  تواند آن نمی  ای و شبهه  شک  هیچ

بر تقلید و   نهومستظهر باشد،   متکی  یقینی  دالیل  بر پشتوانه  انسان  ایمان  که  است  واجب

را بخواند و در   کریمه  آیه  این  که  بر کسی  وای: » است  آمده  شریف  . در حدیث وراثت
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  کریمه، رسول  آیه  این  نزول  درشب  که  است  شده  روایت  همچنان«. تفکر نکند  آن

 گریستند. می  تا بامداد پیوسته صخدا

  حقیقت  زیرا درك  وی  ذات  نه  است  تعالی  حق  های تفکر، آفریده  میدان  که  باید دانست

 . است  و ناممکن  محال  الهی  ذات

 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ
خداراكهآنانهم»کند:  می  و توصیف  تعریف  خرد را چنین  صاحبان  تعالی  حق  گاه آن

  هستند که  خرد کسانی  : صاحبان یعنی «كننديادميپهلوآرميدهوبهونشستهايستاده

  که کنند، چنان یادمی  احوال  را در همه  و خداوند متعال  نموده  فکر و ذکر جمع  میان

در « ذکر»: مراد از  قولی  کردند.به یاد می  اوقات  را در همه  عزوجل  خدای ص پیامبراکرم

را   کنند و آن نمی  ترك  از احوال حالی  نماز را در هیچ  که  : کسانی عنی. ی اینجا نماز است

کنند  ادا می  پهلو خوابیده  و به  نشسته وجود عکر،  و درحال  نبود عکر ایستاده  حال در

آسمانها و   و متقن  بدیع  : در صنع یعنی «كنندتفكرميآسمانهاوزمينودرآفرينش»

اندیشند. یادآور  آنها می  اجرام  بزرگی و  آنها و عظمت  ثبات و  و استحکام  زمین

 . است  قرآن  اصلی  از مضامین  آفرینش  در شگفتیهای  تأمل  به  دعوت  که  شویم می

 . است  اسالمی  در حکمت« صنع  اتقان  برهان»آن، ناظر بر   مشابه  و آیات  کریمه  آیه  این

بيهودهپروردگارا!»گویند:  کر میذا  و اندیشمندان  متفکران  این را و   بازی و به «اينها

را   تا زمین  ای آفریده خویش  و قدرت  بر حکمت  اینها را دلیلی  بلکه «اينيافريده»  عبث

  متمایز گردانی  سرکشانت ا ازر  و فرمانبردارانت  قرار داده  بندگانت  آزمایش  میدان

عذابپس»  نیست  ات خداوندی  نشأ  الیق  که  از آنچه «تومنزهي» از را آتشما

«.بداردراماندوزخ
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ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ
كهپروردگارا!»گویند:  ذاکر می  و اندیشمندان  متفکران  همچنان درهر تو را

رسوايشآتش يقينا براي»  ای ساخته  مقدارش و خوار و بی «ايكردهافگني، و

«.نيستياورانيهيچ»  کافران  : برای یعنی «ستمكاران

  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ
شنيديمپروردگارا!»گویند:  ذاکر می  و اندیشمندان  متفکران  همچنان ما كههمانا

ميايمانبهدعوتگري   وبه  است صخدا  رسول دعوتگر همانا  این  که «خواندفرا

ايمانبهكه»  است  : دعوتگر، قرآن قولی پسپروردگارخود  «آورديمايمانآوريد،

  تکرار ندا برای «پروردگارا»  آوردیم  و ایمان  گفته  دعوتگر لبیک  این  ندای  : به یعنی

  : گناهان یعنی «يبزدامارامارابيامرزوسيئاتگناهان»  است  و تضرع  اظهار فروتنی

  در حقوق  را که  هایی کوتاهی  درپوشان، یا آن  خویش  مغفرت  را به  مان و صغیره  کبیره

وما»ما در برابر آنها   کردن  است، برمال و آشکار نکن، باعکاب  از ما سر زده  بندگانت

زمره در بميرانرا   در طاعت  کهاند   کسانی  و ایشان  است« بار«  ابرار: جمع «ابرار

.  است  بسیار وسیع  طاعاتشان  گستره نمایند و می  وسیع  و کوشش  بلیغ  پروردگار سعی

 اند. و صالحان ‡الهی  پیامبران  : ایشان قولی به

 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی
آنچهپروردگارا!»گویند:  ذاکر می  و اندیشمندان  متفکران  همچنان كهرو وسيلهبها

وعدهبهفرستادگانت بهدادهما كناي، عطا  ‡پیامبران بر زبان  که  ای وعده «ما
را»  است  وی  طاعت  بر اهل خداوند  شده، همانا پاداش داده ما رستاخيزو روز

نگردان تو»  است  ننگین  و حقارتی  رسوایی، ذلت  این  که «رسوا رااتوعدهزيرا

خویش،   بزرگ و انعام   و کمال  قدرت  دلیل  به  خداوند متعال ! آری «كنيمينخالف
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و   سپرده  و نیکوکار خویش  مؤمن  بندگان  به ‡پیامبرانش  بر زبان  را که  هایی وعده

  و رهیافتنشان  عکاب از  گناهان، نجات  آمرزش  هستند ی چون  آن  نیز متضمن  کتابهایش

  شریف  باشند. در حدیث آن  مستحق  که کند، درصورتی نمی  فی هرگز خال  بهشت  به

آخر   گانه ده  خاستند، آیات برمی نماز تهجد  به  که  هنگامی صخدا  رسول  که  است  آمده

کردند:  می  مناجات  چنین  خویش  با خدای  خواندند و سپس را می  عمران  آل  سوره

  شامل  ، وعننورا    يمين   ، وعننورا    برصي  ، ويفنورا     سمع  ، ويفنورا    قلي   يف  اجعل  اللهم»

 : مةالقيا  يوم نورا    ل  عظمأ، ونورا    فوق   ، ومننورا    خلف   ، ومننورا    يدي  بني  ، ومننورا  

را و از   نوری  ام را و در بینایی  نوری  ام را پدید آور ودر شنوایی  نوری  بارخدایا! در قلبم

را و از   نوری  من  را و از پیشاپیش  نوری  چپم  را و از جانب  نوری  من  تراس  جانب

  گبزر  نوری  در روز قیامت  من  را و برای  نوری  را و از فراز سرم  نوری  سرم  پشت

 «.قرارده

ی با اقتدا   درشب  از خواب  بعد از بیدار شدن  دهگانه  آیات  این  : خواندن علما بر آنند که

 . است  ی مستحبص اکرم  رسول  به

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
اجابتدعايشانپروردگارشانپس» هيچعملمنكه»:  وعده  این  با دادن «كردرا

بر   تصریح «ازمرديازن»  آن  ثواب  با ندادن «كنمنميازشماراضايععمليحبصا

آمنوا   )الکین  معنای  نیز در عموم  آنان  آنهاست، وگرنه  کردن  خاطردلخوش زنان، به

و   اسالمی  دعوت در  مشارکت  را به  ضمنا زنان  کریمه  وعملوا الصالحات( داخلند. آیه

ازهمه»نماید  می  و ترغیب  خود دارد، تشویق  دنبال و جهاد به  هجرتاز   که  آنچه

شما   شما هستند و زنان  مانند زنان  تعالی  حق  شما در طاعت  : مردان یعنی «همديگريد

  اصل  و هر دو از یک  ازمردان  اند و زنان وجود آمده  به  از زنان  شما، مردان  مانند مردان
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  مکلف  و هر دو جنس  وحوا بوده  آدم  زیرا هر دو جنس، از نسلاند  گردیده  منشعب

 باشند. می

رضی اهلل عنها   سلمه  ام  شد که  نازل  هنگامی  کریمه  : آیه است  آمده  نزول  سبب  در بیان

نیز   زنان  از هجرت  تعالی  حق  که  شنوم نمی  اهلل! من  : یا رسول گفت صخدا  رسول  به

 صخدا  رسول  سوی به «اندكردههجرتكهكسانيپس»باشد.  دهآور  میان  به  سخنی
 «شدهخودراندههايازخانه»  که کسانی «و»دار و دیار خود   ؛ با ترك و زنان  از مردان

  مراد آزارهایی «اندآزارديدهمندرراه»  که کسانی «و»  عزوجل  خدای  اند در طاعت

  خویش  دیدند تا از دین می  مشرکان از  تعالی  حق  به  خویش  نایما  سبب  به  که  است

  بر آنان  اثر دیگری  حق، هیچ  دین  به  بیشترشان  آزارها، جز تمسک  برگردند، اما این

  و شکنجه  الهی، مورد آزار و اذیت  دین به  تمسکشان  سبب  به  که کسانی  و همه  نداشت

  با دشمنان «اندجنگيده»  که کسانی «و»اند  داخل  کریمه  آیه  گیرند، در خطاب قرار می

.  است  مقامات  برترین  این  ی که خدا  در راه «اندشدهكشته»  که کسانی«و» خدا

زیرا  «زدايمراميسيئاتشان»:  اینانند که ! از آنهاست، آری  برخی رسیدن  شهادت مراد، به

  در راه  کند و جهاد و شهادت خود را محو می  قبل ما  گناهان خدا  در راه  هجرت

و»  است  آمده  در احادیث  که گرداند، چنان می  را ی پاك  ی بجز وام  گناهان  تمام ،خدا

باغهاييآنان در دستكهرا فرو جويباراناز درميروانآنها اينآورماست، .

پاداشاستالهيپاداش استو خداوند نزد   تعلق  کنندگان عمل  به  که «نيكو

 گیرد. می

  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ
  آنان شد زیرا  نازل  مکه  مشرکان  درباره  کریمه  آیه  : این است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  ازمسلمانان  برخی  کردند، پس می  بردند و تجارت سر می به  و نعمت  و رفاه  در آسایش

  خیر ونیکی  به  شان  زندگانی  و گکران  را در امر معیشت خدا  گفتند: دشمنان

شد:   نازل بود که  همان ! ایم آمده  جان به  و سختی  ما از فقر و فاقه  که  آن  یابیم، حال می

  با هدف  از سویشان  تجارتی  سفرهای  دادن  و ترتیب «درشهرهاوگذاركافرانگشت»
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یا دن  در این  که  اندك  است متاعی  زیرا این «تورانفريبد»  مادی  زندگی  به  بخشیدن  رونق

گوید:  می  . عکرمه است  دوزخ  سوی به  بازگشتشان  شوند و سپس مند می بهره  از آن

 «.برند می  بهره  از آن  که  است  و نعمتهایی  و روز آنان  شب  رفت و مراد؛ آمد»

  

ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک
  گونه هیچ  سبحان  خدای  پاداش  به  نسبت  که «استناچيزيمنديبهره»دنیا   متاع «اين»

  آن «استبدآرامگاهيوچهاستدوزخجايگاهشانسپس»ندارد   اعتبار و ارزشی

  که  است  یادآوری  اند. بایسته کرده  خود آماده  برای  با کفر خود، در دوزخ  که  جایگاهی

 شد.  نامیده  یشخند و سرزنش، آرامگاهر  از روی  دوزخ

  

ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
پيشهپروردگارشانتقوايكهكساني»کفار؛   برای  جهنم  درمقابل «ليكن» را

ايشانبراي»د برن کار می  از این  که  بسیار دیگری  منافع  همه  عالوه  به «اندساخته

ازدرآنند،نزليوجاودانهاستجاريآنازفرودستجويبارانكهاستباغهايي

استجانب و هدیه، یا   شود؛ از پکیرایی می  آماده  میهمان  برای  که  : آنچه نزل «خدا

  پیروان  یبرا  که از نعمتهایی «نزدخداونداستوآنچه»گیرد  می  جای  در آن  که منزلی

استنيكوكارانبراي»  نموده  آماده  خویش  ومطیعان  کفار در  که  از منافعی «بهتر

 آورند. می  دست دیگر به  و در مشاغل  تجارتی  سفرهای
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ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې  

ى  ى
فرودآنچهآورندوبهمياهللايمانبههستندكهكتاب،كسانياهلزمياناوالبته»

بهآورده بهسويشد و آوردهآنچهشما  نیز ایمان «خودشانسويبهشدهفرود

 از  ای بهره  کتاب  از اهل  : برخی یعنی «اندبرابرخداخاشعدركهحاليدر»آورند  می 

  این  درآیات  از آن خداوند  که  هایی رسوایی  همانند دیگران، شریکاند و  برده  دین

و  هللا  به  ایمان  ، میان«بعض«  گفته، نیستند زیرا این  سخن  آن  مشابه  و آیات  سوره

  نازل  خودشان  برانبیای  که  و آنچه  آورده فرود صمحمد  حضرت  بر پیامبرش  آنچه

بهاييآياتعوض»کنند و  می  کرده، جمع   : پیروی یعنی «ستانندنمياندكخدا

اينانندكه»گکارند  ای، فرو نمی دنیوی  یا جاه  مقام  خاطر کسب را به صمحمد  حضرت

 دوبار، چنان  بار، بلکه یک  مکرر، نه  پاداشی «خودرادارندپاداشنزدپروردگارشان

«.استالحسابوندسريعخدا!آري». است آمده« 52 قصص/  سوره»در   که 

شد،   نازل  حبشه  پادشاه  نجاشی  درباره  کریمه  آیه»گوید:  می  نزول  سبب  کثیر در بیان ابن

گوید:  ؛ می بصری حسن  ولی«. گزاردند  غایب  نماز جنازه  بر وی صخدا  رسول  که

 صمحمد  ازحضرت  قبل  شد که  نازل  کتاب  از اهل  عده  آن  درباره  کریمه آیه»
 «.گرویدند  اسالم  به و  کرده  پیروی  حضرت، از ایشان  آن  زیستند و بعد از بعثت می

  

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
پيشه!مؤمناناي» پايداريصبر و صبر بر   را به  مؤمنان  تعالی  حق «ورزيدكنيد

  ودیگری  است« صبر«  : یکی که  انگیزد. باید دانست برمی  از شهوات  باییو شکی  طاعات

از   مصابره  جنگ، که های بر سختی  و شکیبایی  دربرابر دشمنان  : پایداری ، یعنی«مصابره»

  سرزمین  : در مرزهای یعنی «باشيدجهادآمادهوبراي»  تر و دشوارتر است صبر سخت

جهاد را   و دیگر وسایل  اسبان  که درحالی باشید،  قرارداشته  باش آماده  در حال  اسالمی
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  نامند. انتظارکشیدن می« مرابطه»را اصطالحا   آمادگی  دارید و این می  کار نگاه  مهیای

  مرزها و پایبندی  کردن  ، محکم«رباط». بنابراین،  است «رباط»نمازها در مساجد نیز از 

  سبب  الهی  یتقوا  پس «رستگارشويدوازخداپرواكنيد،باشدكه»  مساجد است  به

با سفارش   بعدی  و سوره  ختم  آن  به  با سفارش  سوره  این  که  است، تقوایی  رستگاری

 شود. آغاز می  آن  به

در   درحقیقت فرمود:  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  از ابوهریره

باش( باشند،  آماده  حال مرابط)به  ر آند  مؤمنان  نبود که  ای غزوه  چنان«  اکرم  رسول  زمان

  و سپس  آن  نمازها در اوقات  خواندن با  شد که  نازل  کسانی  درباره  کریمه  آیه  این  لیکن

دارند. در  می  در آنها، مساجد را آباد نگاه عزوجل  در مساجد و ذکر خدای  ماندن  باقی

با  خداوند  که  آیا شما را از آنچه»فرمودند: »خدا  رسول  که  است  آمده  شریف  حدیث

 کنم(: کامل می  آگاهتان  ؟ )اینک نکنم  سازد آگاه را بلند می  را محو ودرجات  گناهان  آن

  کشیدن مساجد و انتظار  سوی بسیار به  نهادن ها، گام با وجود سختی وضو  ساختن 

 «.رباط  است  رباط، این  است  رباط، این  است  ؛ این بعد ازنمازی  نمازی

  سرزمین در  که  از مسلمانانی  و پشتیبانی خدا  )رباط( در راه  آمادگی  در فضیلت

  حدیث  این  جمله  آن است، از  آمده  بسیاری  قرار دارند، نیز احادیث  آن  در مقابل  دشمن

در   همچنین«. بهتر از دنیا ومافیهاست خدا  روز در راه  یک  آمادگی: » است  شریف

شود، جز  می  زده  مهر ختام  وی  میرد، بر عمل می  که هرکسی: » است  آمده  شریف  حدیث

  داده  ی جریان  در روز قیامت  ی تابرانگیختنش  بر وی  عملش  که خدا  مرابط در راه

 «.گردد می  نکیر و منکر نیز ایمن  قبر و سؤال  از عکاب  که شود، چنان می
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 ﴾نساء  سوره﴿

 . است  ( آیه142)  و دارای  است  مدنی

 

را   ، آن جهت ، از این بسیار است  سوره  در این  زنان  به  متعلق  احکام  چون :تسميهوجه

اند.  نامیده« نساء القصری»  را سوره« طالق«  ، سوره آن  ، و در مقابل«نساء الکبری«  سوره

  که  است  آیه  پنج« نساء«  سورهدر  فرمود:  که  است  شده  روایت مسعود  بن هللاز عبدا

کند،  نمی  شادمان  اندازه  بدهند، مرا بدین  من  آنها به  دنیا و مافیها را در عوض  اگر تمام

گ  گ  گ  گ  ﴿و: « 23  آیه»  ﴾ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ﴿عبارتند از:   آیه  پنج  این

ھ  ھ  ھ  ﴿:  و آیه« 28  آیه» ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ ﴿و: « 01  آیه» ﴾ڳ  ڳ

 «.22ی  25  آیات»  ﴾ے  ے  

  و خانواده  اجتماع  اولیه  هسته  کوچک؛ یعنی  خانواده  احکام  متضمن« نساء«  مبارکه  سوره

  دلیل  همین باشد، به می  انسانی  جامعه  با کل  آن  و رابطه  اسالمی  جامعه  بزرگ؛ یعنی

  را با بیانی انسان  و منشأ آفرینش  صلا  ، وحدت آیه  در نخستین  سوره  این  که  است

  عام  رابطه  این  و نگهبان  مراقب  عنوان  را به  الهی  و تقوای  کرده  تبیین  و شگرف  روشن

 نماید. می  معرفی  اجتماعی

  

 ٱ ٻ ٻ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  

ڤ  ڦ  ڦ    ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    
پروردگارتان!مردماي» كهاز همو كنيد، نفسپروا از را وواحديشما آفريد

نيزازاوپديدآوردجفتش در آغاز او را   آفرید که  تنی یک  را از آن: شما  یعنی «را

حواء   را که  جفتش  آدم  چپ  از پهلوی  ی سپس  است  کرد ی و او آدم خلق

بیدار شد و حواء را دید،   چون  بود، پس  در خواب  آدم  فرید کهآ  درحالی است

  . درحدیث گرفت  گردید و حواء نیز با او انس  متمایل  وی  آمد و به  خوشش  ازوی

  باالی  پهلوقسمت  بخش  ترین و کج  شده  از پهلو آفریده  همانا زن: » است  آمده  شریف
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  و اگر از آن ای را شکسته  سازی؛ آن را راست  آن  که  اگر بخواهی  ، پس است  آن

آن»«. هست در آن  کجی  که  ای کرده  برداری بهره  کنی؛ درحالی  برداری بهره از  «دوو

با زاد و  «پراكند»  زمین  را درروی  بسیاری «بسياروزنانمردان»و حواء   : از آدم یعنی

خدايي»  ولدشان از كهو نماييد همديگرنامبهپروا از  «كنيدميدرخواستاو

«. کنی  و چنان  چنین  که  خواهم او از تومی  نام و به خاطر خدا  به: » گوییم می  که چنان

 خدا  نام  از شما به  : هر که فاعطوه هللباا  سألکم  من: » است  آمده  شریف  در حدیث

:  یعنی «پرواكنيدوندارحامپيازگسستنهمچنين» «.او بدهید  به  ، پس خواست  کمک

را   رحم  باید صله  گونه پروا کنید، همین تا از خدا  است  بر شما الزم  که  طوری  همان

  که  است  اموری  از جمله  رحم  نگسلید زیرا صله  خویش  نزدیکان و از  نموده  رعایت

ی   و خویشاوندان  دیکاننز  تمام  : نام . ارحام است  دستور داده  آن  رعایت به خداوند

 در اینجا:  ، اما مراد از آن و غیر آنهاست  محرمان  بین  فرقی  ی بدون  و زنان  ازمردان  اعم

نظر  باشند. علما اتفاق  داشته  قرابت  پدر و مادر با انسان  از جهت  هستند که  نزدیکانی

 «استبرشمانگهبانههماناخداوندهموار».  است  رحم واجب  صله  که  دارند بر این

دهد. در  جزامی  و شما را در برابر آن  خیر و شر شما را زیر نظر داشته  او اعمال  پس

زیرا   بینی اورا می  گویی  که  کن  عبادت  را چنان خداوند: » است  آمده  شریف  حدیث

 «.بیند ا او تو را می، قطع بینی اگر تو او را نمی

  که ، شده  جر خوانده  : )االرحام( به و حمزه  ، اعمش ، قتاده نخعی ابراهیم  در روایت

نیز   آن پیوند  حق  و به  رحم  نام  به  درخواست  جایز بودن  کریمه  قرائت؛ از آیه  بنابراین

 . نیست  تعالی  غیر باری  به  سوگندخوردن  معنای  ، به این  آید و البته بر می

  

چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ 
.  است  یتیمان  اولیا و اوصیای  متوجه  خطاب  این «بازدهيدآنانرابهيتيمانواموال»

  زیرا درحدیث  است  نرسیده  بلوغ  دوران  و هنوز به  پدر نداشته  که  است  : کسی یتیم

  سوره  ( همین2)  از آیه  که و ی چنان«. تنیس  ای ، یتیمی از بلوغ  پس: » است  آمده  شریف

  برسند، که  بلوغ  سن  به  شودکه می  برگردانده  ایشان  به  فقط زمانی  ایتام  آید ی اموال بر می
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  ، به ، مجاز است آیه  آنها در این به  یتیم  اطالق  نیستند، پس  یتیم  در حقیقت  زمان  در آن

بدلوپليدراباپاك»اند  داشته  بلوغ  سن  به  از رسیدن  قبل  که  ای یتیمی  اعتبار حالت

رفتار   مبنای  در جاهلیت  را نکنید که  کاری همان  ایتام  با اموال ! مؤمنان  : ای یعنی «نكنيد

  و اموال  را گرفته  ایتام  و مرغوب  سره  اموال  مردم  بود زیرا در جاهلیت  با آنان  مردم

ڄ   ڄ  ﴿  اند؛ معنی گفته  گکاشتند. بعضی می  آن  جای خود را به  و نامرغوب  ناسره

  نخورید، بلکه  و پلید است  شما حرام  برای  را که  ایتام  : اموال است  این  ﴾ڃ  ڃڃ

با»  کردن  و با ضمیمه «راهمراهآنانواموال»را بخورید  خودتان  و حالل  پاك  اموال

«.استبزرگگناهينايخودنخوريد،كهاموال

شد  نازل  غطفان  از قبیله  مردی  درباره  آیه  : این است  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  بلوغ  سن  به  یتیم  آن  چون  بود، پس  نزد وی  بسیاری  اموال  از پسر برادر یتیمش  که

سرباز زد. و بعد  وی  اموال  نکرد، اما او از داد  طلب  را از عمویش  خویش  رسید، اموال

 باز داد.  وی  را به  شد، اموالش  نازل  آیه  این  که  از آن

  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
ترسيديدكه» اگر انصافعدلبهيتيمدختراندرحقو دو نكنيد، اينرفتار ر

بر   که  یتیم  از غیر دختران «خوددرآوريدنكاحپسنديدبهميكهاززنانيصورت

سهدوزن»  گردانیده  بر شما حرام خداوند  که از زنانی  نه شما حاللند، يا يازن،

 درآورید. و جمع  خویش  همسری  را به  ، یا چهار تن ، دو، سه : یک یعنی «چهارزن

 . مرد جایز نیست  یک  برای  بیشتر از چهار زن  کردن 

را   ی آنان  پسرعموهایشان  ی چون  یتیم  دختران  ، اولیای : در جاهلیت مراد آیه  معنای  بیان

  آنان  مهر ی را به  ی چون  مقرر در نکاح  آوردند، اما حقوق درمی  خویش  نکاح  به

  خدای  کردند، پس رفتار نمی  از همسران  رشانمانند غی  با آنان  باره  و در این  نپرداخته

و داد   عدل  به  با ایشان  که  مگر این کرد،  نهی  توسط اولیایشان  آنان  از نکاح  عزوجل



432 

  آنان  به  زناشویی  هستند و سایر حقوق  آن  مستحق  را که  مهری  رفتار شود و باالترین

دیگر موردپسند   ی از زنان  یتیم  تراندخ باید ی بجز  صورت  شود، در غیر این  داده

دختر   در حق  پندارد که خود می  غالب  گمان به  بگیرند. لکا هرکس  همسری  به  خویش

دیگر،   زن  و یک  نظر کرده  با او صرف  باید از ازدواج کند، نمی  باید عدالت  که چنان  یتیم

  دختر یتیم  ود درآورد و در حقخ  نکاح  را به  تا چهار زن  حتی  ضرورت  یا در صورت

  در نوبت  همسرانتان  میان «رفتارنكنيدعدالتبهترسيديدكهميواگر»نکند   ستم

بیشتر از   نه «اكتفاكنيدزنيكبه»فقط   و مانند آنها، پس  معاشرت ، ، نفقه خوابی هم

کنید ی  نمی  عدالت  ها در محبتآن  میان  ترسیدید که : اگر می است  این  معنی قولی  . به آن

  محبت ، یا معنوی  : عدالت که  است  این  راجح  بیشتر. اما قول  بگیرید نه  زن  فقط یک پس

،  است خارج  انسان  و توان  امر از وسع  زیرا این  مورد نظر نیست  کریمه  در آیه  قلبی

  باسایر ازواج  ی در مقایسه اهلل عنها رضی  عائشه  خود به صخدا  رسول  که  گونه  همان

  اللهم»:  است آمده  شریف  در حدیث  داشتند. چنانکه  بیشتری  قلبی  ی محبت  مطهرات

در   است  من  تقسیم این : بار خدایا! ملكأوال   فيام متلك  فال تؤاخذين  ملكأفيام   هذا قسم 

  محبت  هستی )یعنی  آن کتو مال  که  مرا در آنچه  ، پس هستم  آن  مالک  من  که  چیزی

مالككهآنچهبه»اکتفا کنید «يا»«.قرار نده  ، مورد مؤاخکه نیستم  آن  مالک  قلبی( و من

از   با کنیزان  جنسی  باشد. مراد: معاشرت بسیار  ، هرچند تعدادشان ناز کنیزا «ايدشده

در   ، حقی ملکی  کنیزان  کهشود  می  خاطرنشان . ازدواج  از طریق  ، نه است  ملکیت  طریق

 ندارند.  خوابی هم  نوبت

  اموال  از خوردن  : مردم است  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  از روایات  در یکی

باز   دست ، با داشتند، اما در امر زنان باز می  و خود را از آن  کرده  گناه  احساس  یتیمان

  و گاهی آوردند در می  خویش  ازدواج  به  از آنانخواستند  می  و هر چه  کرده  عمل

  چون  کردند، پس نمی  رعایت  را در میانشان  عدالت  بسا که  و چه  کرده  عدالت  میانشان

  را به  شد تا ایشان  نازل  هم آیه  این  آن  با جواب  کردند، پیوست  سؤال  یتیمان  از احکام

دارند، در مورد   بیم  درمورد یتیمان  عدالتی از بی  که  نهگو  همان  سازد که  امر متوجه  این

آنها   حقوق  به  رسیدگی  را که  تعدادی و بیشتر از آن  بوده  بیمناك  عدالتی نیز از بی  زنان
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  همانند یتیمان  شان و ناتوانی  نیز در ضعف  نکنند زیرا زنان  ، نکاح نیست  ممکن  برایشان

،  گفتیم  قبال در تفسیر آیه  آید. اما آنچه نیز برمی دیگری  معنای  یتروا  هستند. لکا از این

آید؛  بر می  نزول  از سبب  که  معنی  اهلل عنها بود، اما این رضی  عائشه  روایت  بر مبنای

 . است  عباس ابن  قول

بهاين»  به  ت، نسب زن  یک  به  نمودن : اکتفا یعنی «نكنيدستمكهاستآننزديكتر

 ، جور و ستم  به  از آلودگی  ماندنتان  سالم  ، به یا بیشتر از آن  دو زن  میان  کردن جمع 

  زن یک  گرفتن  نکاح  به: » است  )اال تعولوا( گفته  شافعی؛ در معنی  . امام نزدیکتر است

  معنی  این  اال تعولوا ی به: » است  گفته  سفیان«. عیالوار نشوید  که  است  آن  نزدیکتر به

 «.فقیر نشوید  که  است  آن  ، نزدیکتر به زن  یک  به  نمودن : اکتفا است

 : احکام  بیان

  اما امام نظر دارد.  وی  صغارت  در حال  دختر یتیم  نکاح  جایز بودن  به  ابوحنیفه  ی امام 1

نگردد،   بالغ  که  هتا آنگا  دختر یتیم  نکاح  و جمهور علما برآنند که  شافعی  ، امام مالک

 . جایز نیست

مهر،   در پرداخت  عدالت  ی در صورت  وی  ی مثال پسر عموی  دختر یتیم  ی ولی 2

  و شافعی ، اما زفر است  ابوحنیفه  رأی  کند و این  ازدواج  با وی  تواند بعد از بلوغش می

درآورد، مگر   خودش  ازدواج  ی او را به  عقدکننده  عنوان  تواند ی به نمی  ولی  بر آنند که

 . شروط عقد است از  ، شرطی در نکاح  و زمامدار زیرا والیت  حاکم  اجازه  به

  سوء تفاهم  در یک  آیات  به  توجه  از عدم  بعضی: » است  آمده« القرآن  معارف»در تفسیر 

خطر   اگر احساس  که  دستور رسیده  آیه  : در این که  است  این  اند و آن قرار گرفته  عجیبی

اکتفا کنید و   زن  یک با  ازدواج  را بر قرار نمایید، به  و مساوات  توانید عدل نمی  کنید که

  نمود. پس  را رعایت  ومساوات  عدل  توان ا نمیقطع  که  ساخته  واضح  دیگری  در آیه

 . مطلقا نا جایزاست  زن  از یک  بیش  نکاح  شد که  این  نتیجه

  از یک  بیش  از نکاح  ، جلو گیری آیات  در این خداوند  اگر هدف  اندیشید که اما باید

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ﴿:  بپردازد که  تفصیل  این  به  که  داشت  نیازی  بود، او چه می  زن

« و چهار چهار  سه  دودو، سه  مورد پسندتان  کنید از زنان  نکاح  یعنی  ﴾ک  ک  گ
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  مورد معنایی  در این« خطر  احساس»  است؛ پس  یقینی  عدالتی  بی  صورت  زیرا در آن

  و تعامل  کرام  و صحابه صخدا  رسول  و عملی  قولی  ، بیان عالوه  . به نخواهد داشت

  را جلو گیری  زن  از یک  با بیش  ازدواج  گاه هیچ  اسالم  که  است  گواه  آنها بر این  متداوم

  و عدم  در امور اختیاری  و مساوات  عدالت  رعایت که  است  انهم  و حقیقت  ننموده

دو   این  است؛ لکا بین  قلبی  و تمایل  در محبت  یعنی  در امور غیراختیاری  مساوات  توان

  تعدد زوجات  بر ممنوعیت  دلیلی  آیات  در این  وجود ندارد و نه تعارضی  گونه هیچ  آیه

 «.است  آمده

  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڻ   ۀ  ۀ  ہہ
ميلبدهيدواگربهايشانبه»  ای هدیه  عنوان به «خاطرطيبراازرويومهرزنان»

 لکا «وگوارابخوريدراحاللآنشماواگذاشتند،پسرابهازآنچيزيخودشان

 مجرد  ، نه است  خاطر زنان  ، خوشی معتبر است  واگکاری  این  بودن  در حالل  آنچه

درتفسیر   عباس آید. ابن خاطر بر نمی  و طیب  رضایت  از آن  که  آنها با الفاظی  موافقت

  وی  مرد، مهرخود را به  و فریب  رساندن  زیان  بدون  زن  هرگاه»گوید:  می  ﴾ۓ  ۓ﴿

  است  لغت؛ غکاییدر  ء: هنی«. و گواراست  نوشین  ء؛ یعنی ء و مری هنی  آن  بخشید، پس

  و از آن  شده  هضم  خوب  که  است  ء: غکایی برد و مری می  لکت  از آن  خورنده  که

 آید.  عمل  به  تغکی

 مردی  چون  بود که  بر آن  : رسم است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  پس 1داد، دختر نمی  را به  و آن  خود گرفته  را برای  داد، مهرش می  نکاح  را به  دخترش 

، اولیا و  شوهران  آیه  دیگر: مخاطب  قولی  فرمود. اما به  را نازل  آیه  این  خداوند متعال

 اند. شده  منع  مهر آنان  از خوردن  اند که زنان  سرپرستان

 

  

ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ
                                                 

1
 . است  چنني  افغانستان  از مناطق  در بسياري  حاكم  و رواج  رسم  اكنون  هم  كه انچن 
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  تعالی  حق  که  این  و دلیل  است  خود ایتام  مراد: اموال«راندهيدالتاناموسفيهانوبه»

از   نگهداری  را به  ایشان  وسیله تا بدین  است  داد این  نسبت  ایتام  اوصیای  را به  اموال

در خرد و   وناهنجاری  آشفتگی« سفه«  برانگیزد. اصل  خودشان  اموال  همچون  ایتام  اموال

خرد و  کم  انسانهای ، یا نابالغ  در اینجا؛ اطفال  . مراد از سفیهان سترفتار ا

  بازدهی  طرق  به  ی هستند که  یا خردسال  ، بزرگسال از مرد و زن  ی اعم  ای اندیشه سست

  سبب  که  زیان  های و از راه  شود، آشنانبوده می  بیشتر آن  وری رشد و بهره  سبب  که  اموال

  از تصرف  کسانی  ، چنین توانند پرهیزکنند بنابراین شود، نمی می  اموال  اهیو تب  نابودی

را   : اموال یعنی«راخداوندآنكه»شوند زیرا  می )محجور( قرار داده  ممنوع  در اموالشان

  همین  وسیله  به  تان امور زندگی  که  طوری به «استشماقراردادهمعيشتقوامسبب»

  سازند، بار دوش  را تباه  اموال  خرد این کم  اگر سفیهان  گیرد، پس می  و سامان سر  اموال

  خودشان  از اموال  : برایشان یعنی «دهيدوپوشاكشان،خوراكوازآن» شوند شما می

و»کنند   را تأمین  خویش  و پوشاك  خوراك  مخارج  آن  وسیله به  بپردازید که ای مقرری

  به  نیکو بدهید. مثال بگویید: هرگاه  وعده  آنان  : به یعنی «بگوييدپسنديدهيسخنباآنان

 . گردانیم بر می  خودتان  را به  رشد رسید؛ اموالتان  به  رشد رسیدید، یا خردتان  سن

  

 ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ 

حب  خب     حئ  مئ  ىئيئ  جب ی  جئ ی  یی     ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ 

مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت
شد   نازل  و عمویش  فرزند رفاعه  ثابت  درباره  کریمه  : آیه است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  به  عمویش  بود، سپس  خردسال  ثابت  فرزندش  که  در گکشت  در حالی  زیرا رفاعه

  تحت  ام خانهو در  است  یتیم  کرد: پسر برادرم  آمد و عرض صاکرم  محضر رسول

را   مالش  وقت  وچه  است  حالل  برایم  چیز از مالش  چه  برد، بفرمایید که سر می به  تکفلم

يتيمان» فرمود:  نازل  خداوند متعال  بود که  هنگام  ؟ در این باز دهم  وی  به راو

کند   تأمل  وی  واخالق  در دیانت  یتیم  : سرپرست که  است  چنین  آزمایش  این «بيازماييد

و او را   داده  وی  را به از مالش  چیزی  ببرد، همچنان  پی  تصرفش  و حسن  نجابت  تا به
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  این  دادن  رابداند. ترتیب  حالش  ، حقیقت در مالش  وی  تصرف  بیازماید تا از نحوه

تا»  است  وغبعد از بل  نزد مالک و در  از بلوغ  ی قبل  و شافعی  ی در نزد ابوحنیفه  آزمایش

  بن و احمد  نزد شافعی  بلوغ  سن «برسند»  بلوغ  سن  : به یعنی «حدنكاحبهكههنگامي

در   بلوغ  . از عالمات است  سالگی  : هفده وابوحنیفه  و نزد مالک  سالگی  پانزده :حنبل

  عادت  یدنو د  وی  : باردارشدن ظهار و در زن  موی  روییدن و  منی  آب  مرد: فرودآمدن

سراغ»  تدبیر و کاردانی : حسن یعنی «رشداگردرايشانپس»  )حیض( است  ماهانه

  به  یتیمان  لکا اموال «برگردانيدآنانرابهاموالشان»شدید   مطمئن امر  و از این «يافتيد

 با حسن  آنان  رشد و کاردانی  و بعد از دریافت  شود، مگر بعد از بلوغ نمی  داده  آنان

  و مورد ضرورت  معقول  خود را در جای  اموال  که  ای گونه ، به در اموالشان  تصرف 

از:   است  عبارت  و تبکیر نکنند. رشد: در نزد شافعی  اسراف  و در آن  نموده  مصرف

رشد، فقط  )رحمهم اهلل( . اما در نزد جمهور فقها در مال  تصرف  و حسن  در دین  صالح

 . است  در مال  رفتص  اهلیت

  به  رسید، مالش  سالگی  و پنج  بیست  سن  به  یتیم  هرگاه  که  است  بر آن  ابوحنیفه  امام

اما  نشد.  سراغ  هم  شود، هرچند در او رشد و فهمی می  باز گردانده  وی  به  هرحال

  وی  به  وی  نشود، مال  ثابت  یتیم  رشد و اهلیت  : تا وقتی که  است  جمهور این  مکهب

به»  آنان  و کوچکی  در کودکی «رااموالوآن»باشد.   که  شود؛ در هر سنی نمی  داده

را دراختیار   خویش  و اموال «شوندبزرگكهآننخوريد،ازترسوشتاباسراف

یید: باید بگو آنها صغیرند، با خود  که  اکنون  شما از هم  نباشد که  گونه : این بگیرند. یعنی

را   برد، اموالش  بیرون  را از چنگم  خویش  برسد و اموال  بلوغ  سن  به  یتیم  که  از این  قبل

توانگربود،وهركس» ! کنم  مصرف  شتاب و به  ، مسرفانه است  من  دلخواه  که  در راهی

بود،بايدستتنگدوهركس»گزیند   دوری  یتیم  و از اموال «كندپرهيزگاريبايدكه

آندرحدعرف   و عشرت  خوشگکرانی ایتام  با اموال  نباشد که  و چنان «بخورداز

اند؛  گفته  نماید. بعضی  عمل  ومرفهانه  ، مسرفانه و پوشیدن  ، نوشیدن و در خوردن  نموده

  آن، از  یتیم  در مال  مزد کارشان  اندازه  نباید جز به  یا ولی  : وصی است  این  معنی

برآنان»  و رشدشان  بعد از بلوغ «برگردانديدآنانرابهاموالشانچونپس»بخورند. 
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  که  است  گونه اند و بدین کرده  شما دریافت را از  خویش  اموال  که «بگيريدگواه

  شوید. گواه می  ایمن  بعدی  های دعواها و جنجال  و از عاقبت  شده  ها از شما دفع تهمت

وخداوند».  است  ، مستحب و در نزد احناف  ها، واجب ها وشافعی در نزد مالکی  فتنگر

  و گواه  دهید، حسابگر اعمال می  انجام  و در هرآنچه «استكافيحسابرسيبراي

 . شماست  احوال

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ
 قدرت  که  هایی و پسربچه  زنان  به  بود که  آن  رسم  جاهلیت  ران: در دو نزول  سبب

آنچهمردان»شد:   نازل  دادند؛ پس نمی  نداشتند، میراث  جنگیدن  مادراز و پدر

سهميبرجايوخويشاوندان زنانگذارند، و آنچهدارند از ونيز مادر و پدر

  آنچه  : از تمام یعنی «يازيادباشدكملما،آنگذارند،سهميبرجايخويشاوندان

  بر هستند، سهم ارث  که  وی  به  نزدیک  و زنان  مردان  گکارد، برای می  برجای  متوفی  که

باشد؛مثال   نداشته  صالحیت  مردان  استفاده  جز برای  متروکه  ، هرچند مال است  ای وبهره

  باشد،چون  داشته  صالحیت  زنان  استفاده  فقط برای  که  باشد، یا این  جنگی  سالح

  ثابت  است حقی  : این یعنی«  است  و مقرر گردیده  معین  سهمی  عنوان  به  که«  زیورآالت

  ، یا کاستن بردن ازبین باهدف  در آن  بردن و دست  ساخته  را فرض  آن  خداوند متعال  که

 . جایز نیست  از آن

  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ 

ڄ  
حضورتركهبرسرتقسيمومستمندانويتيمان»بر  غیر ارث «خويشاوندانوچون»

و»دهند  می خاطر  طیب  به  ورثه  که  هر مقداری «بدهيدازآنآنهاچيزيبهيابند،پس

و آزار بدور   منت از  که  است  ، سخنی پسندیده  سخن «بگوييدپسنديدهسخنيباآنان
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  ، بلکه نیستیم  اموال  این  مالک : ببخشید، ما مضمون  بدین  از آنان  عکرخواهی  باشد، چون

 . است  یتیمان  از آن  اموال  این

  قول  این«. گردانید را منسوخ  آیه  این  ( حکم11  )آیه  میراث  آیه»گوید:  می ك عباس ابن

  در روایتی  عباس ابن . اما از نیز هست  اربعه  هجمهور فقها و ائم  ، مکهبك عباس ابن

  دادن  ، لکا امر به نیست  ومنسوخ  است  محکم  کریمه  فرمود: آیه  که  است  شده  دیگر نقل

  مردم  ، هر چند که است  وجوب بر نیستند، مفید ارث  که  نزدیکانی  به  از ارثیه  چیزی

  به  متوفی  از ترکه  چیزی  ، دادن مکاهب  نظر فقهای هب  اند. ولی کرده  را ترك  آن  به  عمل

 . واجب  نه  است  بر، مستحب  غیر ارث  نزدیکان

  

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ   
دارند،بيمآنان»  آینده «گذارند،برازخودبرجايناتوانياگرفرزندانكهوكساني»

  به اوصیا «بايدازخداپروادارندوبايدبترسند،پس»نیز   مردم  یتیمانبر   از ستم «بايد

درستسخني»فرد محتضر   به  ، یا حاضران یتیمان و   با حق  که «بگوينداستوار

  موعظه اندرز و  این  و دربرگیرنده  ایتام  اوصیای  متوجه  خطاب  باشد. این  موافق  وعدالت

  دوست  کنندکه  دارند، همان  خویش  تکفل  تحت  که  ید با یتیمانی: با است  ایشان  برای

گوید:  می  عباس ابن شود.  انجام  خودشان  با فرزندان  ایشان  دارند بعد از درگکشت

حاضر   در نزد وی  که  و کسی احتضار قرار دارد  درحال  که  است  ناظر بر مردی  آیه  این»

 خداوند  ، پس مضر است  اش ورثه  حال  به  کند که یم  او وصیتی  شنود که می  است

  حق  راه  به  فرد محتضر را در مورد وصیتش کند تا را امر می  وصیت  شنونده  شخص  این

 «.برگرداند  و عدالت

  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  گ  
بهيتيماناموالكهآنانهرآينه» جميظلمرا اينخورند، شكمكهنيستز در

ميآتشخويش و»شوند  می  معکب  از عکاب  نوع  با این  و روز قیامت «خورندرا
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. در  است  آن  های ها و زبانه آتش؛ شعله  فروزش «درآيندفروزاندرآتشيزوديبه

  از مردم  گروهی  در روز قیامت»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده شریف  حدیث

  زبانه  از دهانهایشان  آتش  های شعله  شوند که می  خود برانگیخته  ازقبرهای  درحالی

خداوند   بینید که کیستند؟ فرمودند: آیا نمی  نآنا !صهللا شد: یا رسول  سؤال کشد. می

 .﴾...ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴿:  است  فرموده متعال

  

ڻ  ۀ    ں    ڻ  ڻ  ڻ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں 

ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ    ۀہ  ہ  ہ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  

وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ       

ىئ  يئ  جب
بيان استآمدهنزولسببدر  هللعبدا  جابربن  سؤال  به  در پاسخ  یمهکر  آیه  این:

  مال  پرداخت  در مورد عدم  فرزندانش  از عموی  ربیع  سعدبن  زن  و شکایت  انصاری

و   بعداز آن  ، آیه کریمه  آیه  این  شود که می  شد. خاطرنشان  نازل  آنان  به  پدرشان  ارثیه

:  است  آمده شریف  )فرایض( اند. در حدیث  میراث  علم  ، آیات سوره  این  بخش پایان  آیه

  و این  است  علم نصف  دهید زیرا فرایض  نیز تعلیم  مردم  را به  را فراگیرید و آن  فرایض»

 . 1«شود می  برداشته من  امت  از میان  که  است  چیزی  گردد و اولین می  فراموش  علم

  کسانی  فرزندان  میراث  : در باره یعنی «كندميحكماوالدتانشمادرحقخداوندبه»

را»:  کند که می  حکم  میرند، چنین می  از شما که بهره»آنها  از «پسر دختربرابر دو

  باهم باشند، پس  ذکور و اناث ، از متوفی  بجا مانده  فرزندان  که  است  مراد حالتی «است

ها و  هزینه  تأمین  زیرا مرد برای  ستا دختر  پسر دو برابر میراث  ، میراث حالت  در این

  تکالیف  و تحمل  و تجارت  وحرفه  شغل  به  دادن  ، سامان خانواده  زندگی  مخارج

،  بران میراث  اگر در میان  که  دانست نیاز دارد. باید  مضاعف  سهم  این  ، به زندگی

                                                 
1
 جويا شويد.  فقه  را در كتب  مرياث  تفصيل  احكام 
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ماند،  می  الفروض( باقی  بر )ذوی سهم  بران از میراث  که  بودند، آنچه  ذکوری  فرزندان

  اهل  را به ( در میراث  معین  سهام)  فرایض» : شریف  حدیث  این  دلیل  ، به است  آنان  برای

  ماند، برای  باقی ( معین  سهام  صاحبان)  الفروض ذوی از  که  آنها بسپارید و آنچه

  پسران  د، فرزنداننبو  فرزندی  دارای  اما اگر متوفی«. مرد از ذکوراست  نزدیکترین

  باشند و همراه «دختر»  متوفی  ورثه  همه «واگر»شوند  می  صاحب را  سهم  این (ها نوه)

 «ماتركدوسومآنانسهمبيشترباشند،پسازدوتن»  دختران  نباشد و این آنها پسری

 میراث  ومدوس  آنان  سهم  بودند، باز هم  فقط دو تن  و اگر دختران «است»  متوفی

  حکم سوره  از این  آیه  آخرین  که  دو خواهری  به  است؛ در قیاس  از متوفی  بجامانده 

ودو خواهر   نداشت  فرزندی  : )اگر متوفی است  و گفته  کرده  آنها را صراحتا بیان  میراث

دو   ه، هرگا بنابراین اند(. وی  میراث  دوسوم  دو خواهر مستحق  ، آن از خود بجا گکاشت

 هستند.  سهم  این  مستحق اولی  طریق باشند، دو دختر به  ترکه  دوسوم  خواهر، مستحق

ازهريكوبراي»  متوفی «تركهنصفاوستبرايباشد،پسيكي»دختر  «واگر»

  مقررشده  متوفی «ازارثيهششميك»بودند   زنده  اگر بعد از مرگش «پدرومادروي

  پسری  یا بیشتر، یانوه  تن  ، یک از ذکور یا اناث «باشدفرزنديدارايتوفياگرم»  است

  فرزند پسری  و نه  فرزندی  : نه یعنی «باشدنداشتهفرزندياگرمتوفيولي»باشد   داشته

وراثان»ای(  )نوه ويو مادر و پدر   آنها هیچ با  و انفراد، یعنی  تنهایی به «باشنداو

  دو وارث  آن و شوهر، یا همسر و فقط  فرزند و نوه  نباشد، چون  همراه  گریدی  وارث

دیگر را   دوسوم  یعنی ، ارثیه  و بقیه «استسوميكمادرشبرايپس»باشند:   فرزندشان

  وجود داشتند، در این نیز  با آنها شوهر یا همسر متوفی  برد. اما اگر همراه پدر می

شوهر یا همسر ی   سهم  ی بعد ازپرداخت  متوفی  ارثیه  سوم یک  حقمادر فقط مست  صورت

واگرمتوفي»  است  آن  چهارم یک همسر  و سهم  ارثیه  شوهر نصف  باشد و سهم می

مادرشداشته»  یا خواهرانی «برادراني   ، چه ارثیه  از مال «داردسهمششميكباشد،

  خواهر باشند، چه  برادر با یک  یک  چه و  واهرانشخ  باشند چه  متوفی  برادران  آنان

  ماترك  سهم  ششم یک  به  سوم خواهر، مادر را از یک برادر، یا یک  یا بیشتر. اما یک  دوتن

بدانمتوفيكهاستوصيتيازادايپس»  میراث  تقسیم  این گرداند. البته نمی  محجوب
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بعدازكردهسفارش يا ، یا غیر  ششم ، یا یک سوم ، یا یک : دوسوم یعنی »ديناداي،

  وصیت  به  گیرد، مگر بعد از پرداختن نمی  ذکر شد تعلق  که  آنانی  برای  اینها از ارثیه

 . اوست  بر ذمه  که  وامهایی  پرداخت و بعد از  متوفی

و بعد   است  مقدم  بر وصیت  وام  پرداخت  ا برآنند کهی اجماع  و خلف  علما ی از سلف

شود. لکا  می تقسیم   بر ورثه  ترکه  مانده باقی  که  است  وصیت  و اجرای  وام  از پرداخت

وپدرانتان».  نیست اجرا  گیرد، قابل  تعلق  ارثیه  مال  سوم از یکبیشتر   به  که  وصایایی

  رو است  زاین: ا یعنی«شماسودمندترندبراييككدامدانيدكه،شمانميفرزندانتان

  کرد و تقسیم  شما تقسیم  و فروع  اصول  در میان  گونه را بدین  میراث خداوند  که

  استحقاق  ، در اصل جاهلیت  رسوم  ننمود و برخالف  خود شما محول  را به  میراث

 برابر گردانید.  هم را با  و فرزندان  ، پدران میراث

ازجانب»شما   بر عهده  مقرر و معین «استاييضهفر»  آیه  در این  مندرج  احکام  این

  شما برنامه در حق  آنچه  به «استحكيم»شما   مصالح  به  است «داناهللا،هرآيينههللا

 . است  کرده  ریزی

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٺ  ٿ  ٿ     ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  

گ    گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ
در   خطاب«باشندنداشته،اگرفرزنديستشماشماازآنزنانازميراثونيمي»

  باشند، چه پسرمی  . مراد از فرزند: پسر، یا دختر، یا فرزندان است  شوهران  اینجا متوجه

فرزندياگرايشانپس»نباشند   بر باشند چه میراث  از شوهر آن ازرا را باشد،شما

  نداشته  فرزندی  زن  که  صورتی: در  یعنی «استسهمچهارمانديكبگذاشتهآنچه
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  پایین  های ، اما با وجود فرزند ی هرچند در رده شوهر است  از آن  زن  ارثیه  باشد، نصف

  ، البته هست  زنش  ارثیه  چهارم شوهر یک  باشد( ی سهم  زن  و نتیجه  نوه  باشد )یعنی  هم

  پرداخت «باشند،ياكردهفارشسآنبهكه»  است «وصيتيازانجامپس»  سهام  این

 «.دارندكهوامي»

استزنانوبراي»:  است  شده  بیان  چنین  از شوهرانشان  زنان  بردن  میراث  اما حکم

فرزند  این  چه «باشيدنداشتهايد،اگرفرزنديشمابگذاشتهازآنچهسهمچهارميك

برايصورتباشد،درايناگرشمارافرزنديپس»نباشد   بر باشد، چه ارث  از زنتان

آنچهاستسهمهشتميكزنان ادايبگذاشتهاز از بعد آنبهكهوصيتيايد،

پرداختكردهسفارش يا  ی با  که  در سهمی  : زن و باید دانست «ايبدهيباشيد،

: اگر  یعنی دارد.  مشارکت  شدیگر شوهر  ی دارد، با زنان  وجود آن  وجود فرزند و بدون

اما اگر شوهر  ، است  وی  از آن  سهم  باشد، این  شوهر یکی  موجود در عقد نکاح  زن

  هیچ  ی بی  سهم در این  وی  زنان  باشد، همه  داشته  هم  دیگری  یا زنان  ، زن بجز وی

  در مورد بدهی  سخن شوند. می  مستحق  طور مشترك را به  شریکند و آن  ی باهم  خالفی

ازاوارثكهواگرمرد،يازني».  گکشت  که  است  وجهی  بر آن  هم  متوفی  و وصیت

كاللهمي .  جدی  پدر و نه  دارد، نه  فرزندی  نه  که  است  : متوفایی کالله «باشدبرند

  نسبی  از راه  پدر، یافرزند، یا جدی  را که  هر متوفایی  اعراب  که  شویم یادآور می

هستند   متوفایی  یا زنان  ، مردان کالله نامند، پس نبرد، )کالله( می  میراث  )تعصیب( از وی

)کالله( از   برند. اصل می  میراث  ایشان از  ، یا عموها، یا پسر عموهایشان برادران  که

دارد،   هبر سر احاط  اکلیل  که  همچنان  که است  آنها این  میان  و مناسبت  است« اکلیل»

  وی  و فروع  و از اصول  داشته  احاطه  بروی  متوفی  نیز از حواشی  بران  میراث  این

علما  «باشدداشتهدر،ياخواهريوبرا»باشد  کالله   اگر مرد یا زنی ! باشند. آری نمی

  ریماد  و خواهران  و خواهر در اینجا، برادران : مراد از برادر که  دارند بر این  اجماع

)اعیانی( و   و مادری  پدری  و خواهران  برادران میراث  حکم  )اخیافی( هستند. البته

دوازآنهريكبرايپس»آید.  می  )عالتی(، در آخر سوره پدری  و خواهران  برادران

او و ذکور و   خواهر مادری  او باشد و چه  برادر مادری  چه «استتركهسهمششميك
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ازاينزيادهامااگرآنان»تنها باشند؛   که  شرط این  برابرند، اما به  حکم این در  اناث

طور مختلط، بیشتر از  ا، یا بهمنفرد  اخیافی  ، یا خواهران اخیافی  :اگر برادران یعنی «بودند

 سوم( )یک  : فقط ثلث یعنی «شريكندباهمماتركسومدريكآنانپس»بودند  تن یک

 . خویش  مککر و مؤنث  در میان  تمام  شوند، با تساوی می  را مالک  هارثی

دارند؛   اختالف از چند وجه  ورثه  با بقیه  اخیافی  و خواهران  برادران»گوید:  کثیر می  ابن

  این  برند. دوم می  ی میراث  با مادرشان  بدو منسوبند ی یعنی  که  : آنها با کسی که  این  اول

  گاه برند، مگر آن نمی  : میراث که  این  برابرند. سوم  با هم  آنها در میراث  و اناث : ذکور که

،  . بنابراین جدی  پدر و نه  باشد، نه  داشته فرزندی  : نه باشد، یعنی  کالله  ایشان  مرده  که

  این  برند. چهارم  نمی  ، میراث فرزند متوفی با پدر و جد و فرزند و فرزند  همراه  آنان

آنها بسیار   شود، هرچند ذکور و اناث بیشتر نمی  مال از ثلث  وجه  هیچ  به  ایشان  : سهم که

پرداختشدهسفارشبدانكهوصيتيازانجامپس»  البته«. باشند  هم از بعد يا

 و «نباشدرسانزيانورثهحالبهوبدهيوصيتاودردارندوبايدكهكهايبدهي

  باشد. مثال به  را نداشته  آنان  به  رساندن  واضرار، قصد زیان  زیان  از وجوه  وجهی  هیچ  به

  کسی  ، یا برای است  نبوده  وی  بر ذمه  اقرار کند که  چیزی  به  کسی  برای  که  صورت  این

چیز   ورثه  به  رساندن  ، جز زیان اقرار و وصیت  از این  کند و هدفش را وصیت  چیزی

کند،   ترا وصی  ارثیه  بیشتر از ثلث  غیر آنان  یا برای  وارث  ا براینباشد.یا مطلق  دیگری

  ، هر اقراری نیستند. بنابراین  راضی  امری  چنین  و به  نداده  را اجازه  آن  ورثه  که در حالی

 و مردود  شد؛ باطلبا  ورثه  به  رساندن  زیان  از آن  هدف  که  ، یا هر وصیتی بدهکاری  به

 . کمتر از آن  و نه  ثلث  شود ی نه اجرا نمی  چیز از آن  و هیچ  است

  کبیره  ازگناهان  در وصیت  رساندن  زیان»فرمود:   که  است  شده  روایت  عباس  از ابن

باشد،   آن  مخالف که  بندگانش  از سوی  هر وصیتی  پس« خدا  وصیت  است  این«. »است

باشد  سزاوارتر می پیروی  به خداوند  ، لکا وصیت است  الهی  وصیت  به  مسبوق

  که  وصایایی  شود،همچون می  باشد کنار گکاشته  آن  مخالف  که  ، وصایایی بنابراین

  از وجوه  بر وجهی دیگر، یا مشتمل  بر برخی  از ورثه  برخی  دادن  برتری  متضمن

  بر اهل«  بردبار است» بران  میراث  به  است« ند داناو خداو«  است  آنان  به  رسانی زیان
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فرمودند:  صخدا  رسول که  است  آمده  شریف  از شما. در حدیث  و نادانی  جهالت

در   ایشان  مرگ  چون  کنند، سپس می عمل  حق  طاعت  به  تمام  سال  ، شصت مرد، یازنی»

 «.گردد می  واجب  برایشان  دوزخ  آتش  رسانند و در اثرآن می  زیان  رسد، در وصیت می

  

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ     ې  ېې  ې  ى  ى  ائ
  اوست  شده  تعیین  : مرزهای یعنی «استهللاحدودمقرره»  از احکام  گکشت  که «اينها»

  که  کامیو اح  قوانین از:  است  حد، عبارت  . حدود: جمع ها روا نیست  تجاوز از آن  که

تجاوز   کنند و از آن  عمل  آن  تا به  است  کرده  وضع  بندگانش  را برای آنها خداوند

  ، به است  کرده  آنها را منع خداوند  شود که می  اطالق  حدود بر محرماتی  ننمایند. گاه

داوازخوهركه»اند.  شده  نامیده« حدود» ، در شریعت  معین  ، مجازاتهای جهت  همین

به»  از احکام  وغیر آن  میراث  در تقسیم«كنداطاعتپيامبرش درهاييبهشتاورا

همانهستندوايندرآن،جاودانهاستآنهاجاريازفرودستجويبارانآوردكه

  تواند برابری نمی  در دنیا با آن  ای وکامیابی  رستگاری  هیچ  که «استبزرگكاميابي

 .کند

  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئ
نافرمانيورسولهللاوهركه» با تغییر  «كندوازحدودمقرراوتجاوزكنداورا

آتشي»آنها   به  عمل  ، یا فرو گکاشتن احکام  این  دادن در كهخداونداورا درآورد

  شریف  در حدیث «ورسواكنندهبارخفتعذابواوراستاستآندرجاودانه

 ( میراث  علم)  فرائض»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده مسعود ابن  روایت به

و همانا   هستم  درگکشتنی  شخصی  دهید زیرا من  نیز تعلیم  مردم  را به  و آن را فراگیرید

  درباره  دوتن  ا کهتا بدانج  ها پدیدار خواهد گشت خواهد شد و فتنه  نیز برچیده  علم
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  حکم  در مورد آن  یابند که  را نمی  کنند، اما کسی پیدا می  اختالف  با هم  میراث  فریضه

 «.کند

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ
و   است  ناشایست  : فعل فاحشه «شوندميفاحشهمرتكبشماكهاززنانوكساني»

آنان»  است« زنا«  در اینجا، فعل  مراد از آن جنسبر از را مرد  «خويشچهار

دادند،آنانشهادت»  آنان  چهار مرد بر جرم «اگرطلبيد،پسگواه»  عادل  ازمسلمانان

درخانه پايانعمرشانمرگكهكنيدتاآنهامحبوسرا با   و از آمیزش «دهدرا

  منسوخ  بود، سپس  اسالم  در اول  حکم  این  که  شویم کنید. یادآور می  منعشان  مردم

ياخداوندبرايشان»شوند   ها زندانی باید در خانه  آنان  که  است  همین  حکم ! شد.آری

« حد»  آیه  کند. و با نزول  دیگر نازل  حکمی  در موردشان  که  این  به «ندمقرركراهي

  چون  ، زن در آغازاسالم»گوید:  می ك عباس کرد. ابن  هم  زناکار، چنین  مرد و زن  برای

نور   سوره  مبارکه  آیه  که  شد... تااین می  زندانی (العمر طور مادام به)  کرد، در خانه زنا می

از   راهی  آنان  برای خداوند  ترتیب  این  ، و به«2نور/» ﴾ڀ  ڀ  ڀ﴿شد:   نازل

خورد و رها  )تازیانه( می  شد، دره زنا می  مرتکب  ، هرکس پس  گشود، ازآن  حالت  این

حد   آیه  بعد از نزول صخدا  رسول  که  است آمده  شریف  رو در حدیث  ازاین«. شد می

مقرر کرد،   راهی  آنان  خداوند برای  که  تحقیق  : به(را حکم  این)  بگیرید از من»فرمودند: 

  زن  که  و مردی  شوهر نکرده  که  زنی)بکر با بکر   زنای  مجازات[ : که  ستا  این  راه  آن]

  زن  که  مردی)  با ثیب  ثیب  زنای  و مجازات  است  سال و تبعید یک  صد تازیانه ( نگرفته

 «.است  باران و سنگ  صد تازیانه ( شوهر کرده که  و زنی  گرفته

فقها  جمهور  رأی  ، که نیست  ، دیگر تبعیدی زدن  هبعد از تازیان  ها بر آنند که اما حنفی

شوند،  می  رجم زناکار ی در نزد جمهور ی فقط  متأهل  مرد و زن  . البته است  آن  برخالف

گردد.  می  جاری  هر دو برآنان  و تازیانه  گوید: رجم می  حنبلبن . اما احمد  تازیانه  بدون

 . است  نشده  و منسوخ  است زنا، باقی  بر عمل  لعاد  چهار شاهد مسلمان  گواهی  و حکم
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

ڃ     ڃ  
  زنان و  مردان  از میان  که  مرد و زنی  : آن یعنی «كنندزناميازشماكهدوكسوآن»

  یدشان؛ با زدنوبرنجان «راآزاردهيدآنانپس»گردند  زنا می  زشت  عمل  شما مرتکب

  اسالمی  جامعه« االمر اولی» و  حکام  در اینجا متوجه  . خطاب و تشر و سرزنش  و توبیخ

ی   وی  به  و آزار رساندن  در خانه  ساختنش زناکار، زندانی  زن  در آغاز، حکم ! . آری است

توبهاگپس. » زندان  او بود بدون  آزار رساندن مرد زناکار  هر دو ی بود و حکم ر

و آزار   تعکیب «از»گرفتند   پیش  و نیکوکاری «آمدندصالحوبه»زنا   از فعل«كردند

،  گفتیم  که چنان  حکم  این «استپذيرمهربانخداوندتوبهبرداريد،زيرادستآنان»

 گردید.  منسوخ  آن  و با نزول حد بود  آیه  از نزول  قبل

  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ           چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  

ژ    ڑ  ڑ  ک  ک
اين» اتوبهقبولوعدهكهنيستجز  خود بر  تعالی  : حق یعنی «استالزمهللبر

کارشوند ی  توبه  سویش به  را ی چنانچه  کاران توبه  توبه  که  گردانیده  واجب  خویشتن

  بر خدای ، عقال توبه  پکیرفتن  که  است  این بپکیرد و از آنها درگکرد، اما اعتقاد ما بر

جهالتازرويكهاستكسانيتنهابراي»  توبه  پکیرش  . البته نیست  واجب  متعال

  شناختن  عدم در اینجا:  مراد از جهالت «شوندمي»  : گناهان یعنی «ناشايستيمرتكب

  ارتکاب  که  است  آلودی  گناه  عمل  در ارتکاب  شرمی و بی  سبکسری  ، بلکه نیست  گناه

  فوران  ، در هنگام سبکسری حالت  این  باشد. البته خردمند نمی  شخص  سزاوار شأن  آن

  که  هرکس»گوید:  می ك عباس ابن آید. ولی پدید می  بر انسان  خشم  ، یا فوران شهوت

کار   یرا ارتکابز  است  و جاهل شود، او قطعا نادان می  ناشایستی  عمل  مرتکب

  گناه  مرتکب  که  سبکسری  جاهالن آن  ! آری«. اوست  ، خود اثر جهالت ناشایست

راشانخداوندتوبهآنانندكه»  ازگناهانشان «كنندميتوبهزوديبهسپس»شوند  می
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 در  که  را ی مادامی  بنده  ا خداوند توبهتحقیق:» است  آمده  شریف  حدیث در «پذيردمي

  در زمانی  کردن  ، مراد از توبه بنابراین«. پکیرد نباشد ی می کندن و جان  مرگ  غرغره  حال

،  مرگ  فرشته  مشاهده  تا هنگام  گناه  ارتکاب  میان  زمانی  درفاصله  کردن  نزدیک؛ توبه

 «استحكيموخداوندداناي».  کار است توبه  شخص  از سوی الموت( : )ملک یعنی

 کند. می  حکم  و فرزانگی  دانایی  روی امور از  ر همهد  پس

  

ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
ازيكيمرگكهكنندتاوقتيميگناهكهنيستكسانيبرايتوبهقبولووعده»

زنده  به  امیدی  میرد و هیچ ا میحاال دیگر حتم  اند کهد می  که  ای گونه به «دررسدآنان

اكنونمي»  هنگام  و در آخرین  است  نمانده  باقی  ماندنش    این  که «كردمتوبهگويد:

زیرا  «ميرندكفرميدرحالكهكسانيونيزتوبه»ندارد   وی  حال  به  سودی  هیچ  توبه

  همانند عدم  ایشان  درحق  ندارند و وجود آن  ای سا توبهمیرند، اسا یبر کفر م  که  کسانی

  به «ايمساختهآمادهدردناكعذابي»  هر دو گروه  : برای یعنی «اينانبراي»  است  آن

 . آنان  گناهان  جزای

اند:گفتهاحكامعلمادربيان

 . است  فرض  بر مؤمنان  امت  اتفاق  به  از گناه  ی توبه 1

 . ، جایز است دیگری  در گناه  دادن با ادامه  ، همراه از گناهی  توبه ی 2

  توبه  شود، نه می  ، پکیرفته است  ایشان  ناظر بر احوال  دو آیه  این  که کسانی  ی توبه 0

 . کافر در قیامت  توبه  احتضار و نه  محتضر در حال  شخص
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ۇ  ۆ   ۆ      ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ  

ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  ې           ې   ى  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
برايآوردهايمانكهكسانياي» نيستايد، برخالفزنانكهشماروا ميلشانرا

  گرفته خویش  برای  ارث  را از طریق  آنان  که  نیست  شما حالل  : برای یعنی «بريدارثبه

  هایشان نفس  به  شما از خودشان  پندار که  گردانید، با این  و مقیدشان  و محبوس

باید بدانید  کنند، لکا شما کردند و می می  چنین  جاهلیت  اهل  که تر هستید، چنان حق ذی

نيز»شود   برده  ارث  به  که  نیست  کاالیی  زن  که شوهر   اولیای یا ای ! شوهران  ای «و

ما غیر از ش  بادیگری  که  از این «كنيدرامنعايشان»  که  نیست  شما حالل  ! برای توفیم

خود   میرند ی از آن می که را ی هنگامی  ایشان  بتوانید میراث  منع  کنند تا با این  ازدواج

 و آن  کرده  استفاده  ایشان مهر  گرفتن  بازپس  فشار برای  وسیله  سازید، یا بتوانید از این

 بدهید.  ازدواج  اجازه  ایشان  به  گاه

مرد   چون  بود که  بر این  جاهلیت  اهل  و عادت  رسم»گویند:  و ابومجلز می  زهری

دیگر از   ، یا یکی زن  مرد از غیرآن  ، پسر آن گکاشت بجا می  مرد و از خود همسری می

و   از خود زن  زن  آن  کار به  با اینافگند و  را بر او می  خویش  ، جامه وی  نسبی  نزدیکان

 ك عباس از ابن  کریمه آیه  نزول  سبب  نیز در بیان  بخاری«. شد تر می حق ذی  از اولیایش
مرد،  مرد می  چون  که بود  بر این  جاهلیت  اهل  رسم»فرمود:   که  است  کرده  روایت

  از آنان  اگر یکی  شدند، پس می  سزاوارتر تلقی  وی  )تصاحب( زن  به  متوفی  اولیای

دادند  می  زنی  به  دیگری  خواستند، او را به و اگرمی  گرفت می  نکاح  ، او را به خواست می

 تصمیم  هرحال؛ آنها به به  دادند، پس نمی  نکاح  خواستند، او را اصالبه نمی  و اگر هم

  عباس دیگر از ابن در روایتی«. سزاوارتر بودند تر و حق ذی  وی  درباره  گیری 

  او را به  شوهر متوفایش  نزدیک  از بستگان  بود، یکی می زیبا  زن  اگر آن: » است آمده

تا   داشت می  بود، او را در بند خویش و نازیبا می  واگر زشت  گرفت می  خویش  نکاح

  آزادی  بالخود را بازخرید کند و در ق  که  داشت  رابگیرد، یا اورا وامی  بمیرد و میراثش

:  است شده  اضافه  بخاری  در روایت«. کرد می  و رهایش  گرفت می  ای از اوفدیه  وی
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  ثمن  : آنها مهر را همچون که  این  مطلب  حاصل«. شد  نازل  کریمه آیه  این  بود که  همان»

 آوردند. می  حساب به  زن  برای  وبهایی

ومهر را  «آريددستايد،بهدادهآنانرابهچهازآنتابخشي»کار را نکنید   این ! آری

آشكاريزشتكاريمرتكبكهمگرآن»در برید   به  و از چنگشان  گرفته  بازپس  از آنان

  امکان  شوهر این : فقط . یعنی وی  نزدیکان  نه  شوهر است  استثنا مخصوص  این «شوند

گوید:  می  ابوقالبه باشد.  داشته  گیرانهسخت  خود روشی  فسادپیشه  زن با  را دارد که

و در   رسانده  زیان او  به  که  نیست  باکی  زنا شد، پس  مرتکب  شخص  زن  هرگاه»

  از مهر خویش  که  بگیرد و او را زیر فشار و آزار بگکارد تاآن  سخت  بر وی  معاشرت

:  اند: مراد از )فاحشه گفته  معیج «.بازستاند  فدیه  از وی  که  این  درگکرد. یعنی  وی  برای

جریر  . اما ابن با شوهر است  وی  وناسازگاری  زن  ، بدزبانی کریمه  زشتکاری( در آیه

و   ، بدزبانی زنا، ناسازگاری  و شامل  است  )فاحشه( عام  کلمه  که  است  ا برآنترجیح

:  یعنی «كنيدزندگانيپسنديدهوجهبهوبازنان»شود  می  همه  دست  از این  اعمالی

  شده؛ چون  شناخته  ، پسندیده زن  خانواده  و درمیان  در شریعت  که  ای شیوه  آن  به

  این  . البته گکرانی  در شب  آنان  حق  و دادن  طوردرست  به  بر آنان  ، انفاق خوشرفتاری

،  بنابراین  است  هگردانید  حالل  عزوجل  خدای  که  است اموری  در کمربند همان  معنی

 . نیست  محرمات  در ارتکاب  آنان  گکاشتن آزاد  معنی  به  با زنان  خوشرفتاری

وانا   الهله  خیرکم  خیرکم»فرمودند:  ص اکرم رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  شما هستم  بهترین  و من  اش خانواده  برای  شماست  شما، بهترین  : بهترین الهلی  خیرکم

،  از اسباب  سببی به «نداريددوست»را   : زنانتان یعنی «راواگرآنان»«. ام خانواده  برای

  صبر کنید و شکیبایی باید  باشند، پس  شده  ، یا ناسازگاری بدکاری  مرتکب  که  آن بی

بداريدراناخوشچيزيبسازيراچه»نکنید   شتاب  از آنان  ورزید و در امر جداشدن

  و به  صحبت  استمرار ومداومت  از قبیل «باشدنهادهخيربسياريداونددرآنوخ

  در حدیث  که ندارید. چنان دوستش  که  زنی  از آن  و شایسته  صالح  فرزندان  دنیا آمدن

  و شمایل  زیرا اگر از نظر شکل نورزد  نفرت  مؤمنه  از زن  مرد مؤمن: » است  آمده  شریف

 «.گردد  راضی  دیگر ازوی  بسا از بعدی  پسندد، چه را نمی و رفتار، او
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   

ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
خود   پیشین  زن  دیگر، یعنی «همسريراجانشين»جدید  «واگرخواستيدهمسري»

  رطل . قنطار: صد دیهمهر، یا ه  عنوان به«باشيددادهازآنهاقنطارييكيكنيدوبه»

: اگر  یعنی «نگيريدازاوپسچيزيپس»  است  دو کیلو و نیم  و هر رطل  طال است

و   بدکاری  انگیزه به  طالق  که  آن داد، بی  او طالق  به  میلی بی  را از روی  خویش  مرد، زن

را   از آنچه  چیزی  که  نیست  مرد حالل  برای  صورت  در این  باشد، پس  وی  ناسازگاری

وتعديستمرابهآياآن» بگیرد  ، از او بازپس است داده  مهر یا هدیه  عنوان او به  به  که

  و دروغی  : ستم ؟ بهتان  مردان ای «گيريدمي»  واضح  و حرامی  ناحق  : به یعنی «آشكار

و   ، حرام شک  بدون  نای  گرداند، که  زده و حیرت  را مبهوت  مورد تعدی  طرف  که  است

 . است  بزرگ  گناهی

  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ
ميآنوچگونه» آن»  تعبیر، مفید انکار بعد از انکار است  این «ستانيدرا ازكهبا

كاميك   ولی ، است  جنسی  افضاء: مقاربت»گوید:  می  عباس ابن «ايد؟گرفتهديگر

 «و»«. برتر رابیاموزد  ادبی  مسلمانان  به  که  آن  یاد کرد، برای  کنایه  به  ز آنا  تعالی  حق

ازشماعهديزنان»  که  حالی ستانید، در می  را باز پس  مهر یا هدیه  از زنان  چگونه

را با   مرد و زن  که  ، عقدی است  عهد، همانا عقد نکاح  این  که «اند؟گرفتهمحكم

  کند. پس آنها ایجاد می را میان  تعهدات  ترین و قوی  پیوند داده  هم به  رابطه  نیرومندترین

مهر   کل  مستحق  کرد، زن شرعی  یا خلوت  مقاربت  ، با زنش اگر مرد بعد از عقد نکاح

،  است  حرام  دادنش  طالق  در صورت  از وی  چیزی  و بر شوهر، گرفتن  است  خویش

.  گکشت  آن  بیان  که باشد ی چنان  شده  زنا، یا ناسازگاری  مرتکب  زن  که  مگر در حالتی

ها و  گردد، اما شافعی می  ثابت« صحیحه  خلوت»ها، مهر با  و حنبلی  در نزد احناف

 . خلوت  صرف  به  شود نه می  مقرر وثابت  مهر با مقاربت  ها بر آنند که مالکی
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دارد:وتأكيدتصريحزنانمسلمازحقوقبرچهارحقفوقآياتكهاينخالصه

 . زنان  بردن  ارث  به  ی تحریم 1

 . طالق  وقوع  مجدد در صورت  از ازدواج  زن  از ممانعت  ی نهی 2

 . نیکو و پسندیده  شیوه  به  از معاشرت  در برخورداری  زن  ی حق 0

 . طور کامل  به  خویش  مهریه  در دریافت  زن  ی حق 2

  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ     ڦ 

ڇ  ڇ  ڍ
 مردند، می  پدران  چون  بود که  رایج  : در جاهلیت است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  آوردند، پس درمی  خویش  نکاح  را به  پدرانشان  بودند، زنان  از غیر زنانشان  که  فرزندانی

زناني»شد:   نازل با بهآنانرانتانپدكهو ازدواجدرآوردهخودازدواجرا اند،

از   مفید نهی  جمله  این . پدرانتان  و بزرگداشت  و احترام  کرامت  رعایت  جهت  به «نكنيد

رخ»  آیه  این  از نزول  قبل «درگذشتهكهمگرآنچه»  است  جاهلیت  زشت  عادت  آن

اين»کند  نمی  مؤاخکه  آنشمارا بر  خداوند  که «استداده وكارناشايستهمانا

«.استباشدوبدراهيمنفورمي

داد ی  می  خود را طالق  مرد یا زن پدر می  پدر را ی چنانچه  پسر با زن  ، نکاح در جاهلیت

خرد،   کار از نظرصاحبان  نامیدند زیرا این و منفور می  مبغوض  نکاح  یعنی« مقت«  نکاح

  اجماع  . تعبیر)آباء: پدران(، به است  و روش  رسم  ر و ناپسند و بدترینمنفو  سخت

 گیرد. ها( را نیز در بر می علما؛ اجداد )پدر بزرگ

  

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  

گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ھ       ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 
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ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  

ۆ  ۈ
 پیوندهای  وسیله به  و محارم  رضاعی  ، محارم نسبی  محارم  تحریم  آیه؛ آیه  این

و   نسب در  گروه  بر شما هفت»فرمود:   عباس ابن  که ، چنان )سببی( است  خویشاوندی 

 «.کرد  را تالوت  آیه  این  . سپس است  شده  حرام  خویشاوندی

مادرانتان»   شامل . لفظ )مادران(، آنان  گرفتن  نکاح : به یعنی «استشدهحرامبرشما

باشند ی نیز   باالتر قرار داشته  های ی هرچند در مرتبه  و مادری  پدری  مادر بزرگان

 «دخترانتان»  است  دهش بر شما حرام «و»باشند.  می  شخص  آنها مادران  شود زیرا همه می

  قرار داشته  تری پایین  های مرتبه چند در شود، هر می  هم  فرزندان  دختران  : شامل دختران

  از دختران  باشند و چه  شخص  پسران از  دختران  آن  ها(، چه ها و نتیجه نوه  باشند )چون

  اش زنا را بر پدر زانیدختر   حنبل( نکاح  واحمدبن  ، مالک . جمهور فقها )ابوحنیفه وی

  واقع دانند زیرا او نیز در می  حرام  ، بر وی است شده متولد  )منی( وی  نطفه  از آب  که

  است  شده  بر شما حرام «و»باشد.  می  حرامزاده  ، هرچند که است  دختر وی

  فیاخیا  و مادری(، خواهران  )پدری  اعیانی  خواهران : شامل خواهران«  خواهرانتان»

 شود. می  )پدری(، همه  عالتی  )مادری( و خواهران

، یا  پدرتان خواهر  که  است  هر زنی  : اسم عمه «هايتانعمه»  است  شده  برشما حرام «و»

خواهر پدر مادر   و آن  مادر است  از جهت  عمه  باشد. گاهی  از اجدادتان  خواهر یکی

خواهر   که  است  هر زنی  : اسم خاله «هايتانلهخا»  است  شده  بر شما حرام «و»باشد.  می

  و آن  پدر است  از جهت  خاله باشد. گاهی  هایتان از مادربزرگ  ، یا خواهر یکی مادرتان

  دختر برادر: اسم «برادردختران»  است شده  برشما حرام «و»باشد.  خواهر مادر پدر می

  والدت  ، یا نسبت مباشر و مستقیم  دتوال  برادر شما با او نسبت  که  است  هر مؤنثی

  شده  برشما حرام «و»خود دور باشد.   درمراتب  باشد، هرچند هم  داشته  ای باالواسطه

  خواهر شما با او نسبت  که  است  هر مؤنثی  دخترخواهر: اسم «خواهردختران»  است

 باشد.  خود دور هم  باشد، هرچند در مرتبه  داشته  ای بالواسطه یا  مستقیم  والدت
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كهمادرانآن»  است  شده  برشما حرام «و» شيردادهشما را   دوره در طول«اندشما

شود. در  نمی  تحریم  سبب  از زنی  ، شیرخوردن مدت  . اما بعد از آن شیرخوارگی  دوساله

  ر بیند  مسئله ، اما است  مقید شده  مرتبه پنج  به  تعداد شیرخوردن  صحیح  احادیث

  ثابت  بار شیردادن پنج کمتر از  به  تحریم  ها بر آنند که : شافعی است  مورداختالف  مکاهب

  ، همچون تحریم  در اثبات  اندك  شیرخوردن  ها برآنند که و مالکی  شود، اما احناف نمی

از  کمتر  ها بر آنند که بیشترنباشد. و حنبلی  قطره  چند یک ، هر بسیار است  شیرخوردن

 «شمارضاعيخواهران»  است  شده  برشما حرام «و»گرداند.  نمی  حرام  بار شیردادن  سه

باشد.   شیر خورده  زن  یک  با او از پستان  طفلی  که  است  : دختری خواهر رضاعی

را مادر   شیردهنده  قرار داد و زن  نسب  منزله  را به  شیرخوارگی  عزوجل  ، خدای بنابراین

و پدر و مادر او؛   است  وی  رو، شوهر شیردهنده؛ پدر رضاعی  از این نامید، «وارشيرخ»

  شوهر زن  برای  که  و هر فرزندی  وی  و خواهر او؛ عمه  وی  مادربزرگ و  پدربزرگ

او   از شیرخوردن  قبل  باشد ی چه  شیرده  زن  متولد گردد، هرچند از غیر آن  شیردهنده

،  شیرده هستند و مادر زن  وی  و خواهران  برادران  ی همه  بعد از آن  باشد و چه  متولدشده

  از همین  زن  آن  برای  که  کسی  و هر آن  وی  خاله  و خواهرش  است  وی  مادربزرگ

  که  کسی هستند و هر آن  وی  و مادری  پدری  و خواهران  دنیا آید، برادران  شوهر به

را   وی  مادری  و خواهران  برادران  شوهر متولد شود؛ حکم  از غیر آن  شیرده  زن  برای

 دارند.

  های مادربزرگ و  عبارتند از: مادرزن  که «زنانتانمادران»  است  شده  بر شما حرام «و»

  است  شده  شما حرام بر «و»شوند  می  دختر، بر شوهر حرام  مجرد عقد نکاح  به  او، که

اندـازبطنيافتهدركنارشماپرورشكه»  دختراندرهایتان:  یعنی «زنانتاندختران»

آنانكهزنانتانآن شدهبا و   رعایت  تحت  که  است  : دختری ربیبه «ايدهمبستر

دختراندر ی بنا بر   و پرورش  تربیت  شود. البته می  )شوهر مادر( تربیت  ناپدری  سرپرستی

  شوهر با مادرش  که  هنگامی  دختر زن زیرا  نیست معتبر  وی  جمهور ی در تحریم  قول

  دختر در خانه  آن  که  شود، ولواین می  حرام  )مقاربت( کند، بر وی  جنسی  آمیزش

  در اینجا، بنا بر غالب  و پرورش  قید تربیت باشد، لکا  نشده  هم  تربیت  خویش  ناپدری
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آنهاپس»  نیست  دخلی  یچ، ه تحریم  را در اصل  و لکا آن  شده  بیان  عرف با اگر

  بر شما گناهی  دختر اندرانتان  : در نکاح یعنی «نيستايد،برشماگناهيهمبسترنشده

 باشید.  از آنها جدا شده  مادرانشان با  از همبسترشدن  ، اگر قبل نیست

،ودخترانرانكاحمادران»:  اند که را استنباط کرده  شرعی  قاعده  این  آیه  علما از همین

عبارتند   که  سببی  اما در سایر محرمات «.گرداندميحرامبامادرانرامقاربتدختران

  گروه  ، این مرد با زن  مجرد عقد نکاح  به  که  ، باید گفت پسر و مادرزن  پدر، زن  از: زن

 باشد.  کردهن  جنسی  آمیزش  خویش  با زن  اگر هم  شوند، حتی می  حرام  بر وی

  عقد نکاح مجرد به  پسرانتان  : زنان یعنی «پسرانتانزنان»  است  شده  برشما حرام «و»

  نکرده  هم  مقاربت  با آنان  فرزندانتان  شوند، هرچند که می  ، بر شما حرام با آنان  پسرانتان

 «شماباشندزپشتاكه»باشند:   ، فرزندانی فرزندان  این  که  باشند، اما مشروط بر این

غیرشما   از پشت  شما که  های پسرخوانده  زنان  شما نباشند، پس  های : پسرخوانده یعنی

 بود.  مرسوم  جاهلیت در  که  آنچه  خالف نیستند، بر  هستند، بر شما حرام

با   : ازدواج یعنی «دوخواهركنيدميانجمعكهاين»  است  شده  بر شما حرام «و»

  شده شما حرام جدا شوید، بر  یا مرگش  دادن با طالق  از وی  که  از آن  پیش  زنتانخواهر

و   زن  میان ، یا وی  و خاله  زن  ، یا میان وی  و عمه  زن  میان  نمودن جمع  . همچنین است

: هر  است  مورداین  در این  کلی  قاعده  . البته است  حرام  دختر برادر یا دختر خواهر وی

  دیگری  آن  نکاح کنیم؛  را مککر فرض از آنها  اگر یکی  که  قرابتی  دارای  دو زن  آن

  گاه تا آن  حرمت  این و  است  حرام  آنها در نکاح  میان  کردن  باشد، جمع  حرام  برایش

آنچه»دو در عقد مرد باشد.   از آن  یکی  ماند که می  باقی :  یعنی «استگذشتهمگر

باشد، شما را   گکشته  تحریم  از نزول  قبل  حرام  های نکاح  از این  که  آنچه بر خداوند

:  تعالی  حق  فرموده  معنای  که  دارند براین  اجماع  مسلمین  کند. همچنین نمی  مؤاخکه

،  گروه  با این  جنسی  عمل  که  است  ، این تا آخر آیه ﴾...ڍ  ڌ  ڌ﴿

 و هر  است  بردگی( حرام  از طریق  )تملک  یمین  ملک  یقاز طر  و چه  نکاح  از طریق  چه

 . است  و جاری  ساری  گروه دو در هر  حرمت  و این  برابر است  باهم  دو حرمت

عبارتنداز:كندكهميداللتازنسبكسهفتبرتحريمكريمهآيهپس
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 باشند.  قرار داشته باالتر  های در مرتبه  ها، هرچند که ی مادر و مادر بزرگ 1

 باشند.  تر قرار داشته پایین  های در مرتبه  ، هرچند که فرزندان  ی دختر و دختران 2

 ی خواهر. 0

 . ی عمه 2

 . ی خاله 5

 ی دختر برادر. 2

 ی دختر خواهر. 4

 از: عبارتند  دارد، که  نیز داللت  از غیر نسب  کس  شش  بر تحریم  کریمه  آیه  که چنان

 . ر رضاعیی ماد 1

 . شیرده  زن  و فروع  اصول  تمام  است  . و مانند آن ی خواهر رضاعی 2

 . است  گرفته  انجام  مقاربت  با مادرانشان  که  زنانی  ی دختران 0

 . پسران  ی زنان 2

  میان ، یا وی  و خاله  زن  ، یا میان وی  و عمه  زن  دو خواهر، یا میان  میان  کردن ی جمع 5

 .1 دختر برادر و دختر خواهر ویو   زن

، بر  است  ها گکشته تحریم  این  از ابالغ  را قبل  و آنچه «استخداوندآمرزندهگمانبي»

  که  ساخته  را بر شما حرام  بر شما زیرا فقط کسانی «استمهربان»آمرزد  شما می

  وجود دارد که  ای الغهب  های آنها حکمت  و در تحریم  شماست  برای  آنها رحمتی  تحریم

 شوید. مند می از آنها مستفید و بهره  خویش  در دنیا و آخرت

  

 

 

 

                                                 
1
 بجوييد.  فقه  را در كتاهباي  حمرمات  احكام  تفصيل 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  

ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ
  خویش شوهر غیر  شوهردار برای  زن  پس «استشدهرشماحرامشوهرداربوزنان»

به» شود  او سپری  جدا گردد و عده  از شوهر خویش  که  ، مگر این نیست  حالل

  دارحرب از  یمین  ملک  به  را که  : کنیزانی یعنی «ايدشدهآنانمالككهزنانياستثناي

در دار   شوهرانشان باشند و  داشته  شوهر هم  حربدر دار  اید ی هرچند که اسیر کرده

کرد،   خریداری را  کنیز شوهرداری  باشند ی بر شما حاللند، اما اگر مردی  حرب

جدا   از وی  شوهرش  که  ، مگر این نیست  حالل  کنیز برایش  از آن  جنسی  جویی کام

 گردد.

فريضهاين»فرماید:  کرد، می  معرفی را  و سببی  نسبی  محرمات  تعالی  حق  که  بعد از آن

  آن  تغییردادن  که  الزمی  است  حکمی  : این یعنی «استبرشمامقررشدهكهاستالهي

پایبند   وی  شریعت  نروید و به  بیرون  ، از حدود مقرر وی ، پس روا نیست  بر کسی

سواي»باشید  برشما محرماتاينو كهاستحالل» کر شدذ  آیات  در این  که« ،

بهنكاحطلب از   مهریه  دادن با  که  است  : بر شما حالل یعنی «خويشاموالكنيد

آنها را بر  خداوند  کنید که  را طلب  یا کنیزانی  با زنان  ، ازدواج خویش  حالل  اموال

 .کنید  راطلب  حرام  خویش  و مبادا با اموال  است  گردانیده  شما حالل

کند و  نمی پیدا  مهر صحت  جز به  نکاح  که  است  بر آن  ، دلیل مقام  در این« اموال»ذکر 

  نکاح  طلب ! گردد. آری می  نشود، مهر واجب  برده  عقد از مهر نام  هرچند در هنگام

  : نه یعنی «رانانشهوتنه»زنا   به  شدن از آلوده «كنانطلبعفت»  خویش  اموال  کنید به

:  . مسافح است  در حرام  از فروافتادن  نفس  و نگهداشت  طلبی : عفت . احصان زناکنندگان

  ، که آن  صحیح  در غیر جایگاه  منی  آب  از: ریختن  است  عبارت  ، سفح است  از سفح

در   باشد، نه  باید در حالل  شما با اموالتان  نکاح  : طلب باشد. یعنی  زن  حالل  همانا فرج

  و آمیزش  : با جماع یعنی«گرفتيدازاوبهرهكهاززنانكسيپس»  و حرام  زناکاری

  هم با  بر آن  که «رامهرشانپس»، از اوبرخوردار شدید  شرعی  نکاح  وسیله  به  جنسی
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بدهيدآنانبهايفريضهعنوانبه»بودید   رسیده  توافق  به از   زنان  : مهر برای یعنی«

از   هستند که  ، زنانی کریمه اند: مراد آیه گفته  . بعضی است  مقررشده  متعال  خدای  جانب

  در صدر اسالم  متعه  نکاح  که  شویم شود. یادآور می می  گرفته  بهره  متعه  با نکاح  آنان

از   و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث  که شد. چنان  منسوخ  بود وسپس  مشروع

و از   متعه  در روز خیبر از نکاح صخدا  رسول»فرمود:   که  است  آمده  علی

ديگربعدازبايككهوبرشمادرآنچه»«. کردند  ، نهی اهلی  خران  گوشت خوردن

مقرر گناهيتوافقبهمهر بعد از   و شوهران  : اگر شما زنان یعنی «نيسترسيديد

  زن  ، چه بر شما نیست  کنید، باکی  دیگر مهر را زیاد یا کم کی  مهر، با رضایت  مقررکردن

و  ببخشد  شوهر خویش  را به  آن  نماید، یا کل  کم  از مقدار مهر خویش  حاضر شود که

  درباره که  تصمیمی  بیفزاید و یا هرگونه  بر مقدار مهر زن  بگیرد که  شوهر تصمیم  چه

آينه»بگیرید   خویش  اشوییزن  زندگی  گسستن ، یا از هم ادامه حكيمدانايهللاهر

  خلق  برای  که  و در احکامی  آفریده  که  در آنچه  است  حکمت  دانا و صاحب «است

حفظ   سبب  که  عقد نکاح  مربوط به  در احکام  و از جمله  است  گردانیده  مشروع  خویش

 شود. و مرد می  زن  و خوشبختی  نسل  ها، بقای نسب

 : است  کار رفته به  معنی  سه  به  کریم  )محصنات( در قرآن  که  ذکر است  قابل

 . آیه  شوهردار ی نظیر همین  ی زنان 1

 «.2نور/«  پاکدامن  ی زنان 2

 بعدی(.  آزاد )آیه  ی زنان 0

  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    

 ں ک  کگ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ۀ  ۀ   ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں 

ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ   ھ 

ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې
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  وسیله به«باشدكهنداشته»  مالی  و امکانات  : توانایی یعنی «طولازشماكهوهركس»

شماازدستازآنچهبايدكهكند،پسازدواجمؤمن»  و پاکدامن «آزادبازنان»  آن

کنیز   که  رواست  کسی  چنین  : برای یعنی «كند،نكاحاستشدهمالكباايمانكنيزان

  توانایی گیرد. اما اگر  نکاح  به  است  غیراز خود وی  دیگری  در ملک  را که  مسلمانی

  کنیز کتابی  نکاح . است  حرام  با کنیز بر وی  ، ازدواج را داشت  آزادی  با زن  ازدواج  مالی

  آیه  همین  در ادامه  ی که  احناف  . اما رأی جمهور فقهاست  رأی  و این  نیز جایز نیست

به».  است  آن  شود ی بر جایز بودن ذکر می استشماايمانوخدا در   پس «داناتر

،  از آنان  برخی  ایمان  بسا که چه نورزید زیرا  امتناع  با کنیزان  ، از ازدواج ضرورت  صورت

باید   دهد که می  امر توجه  این  قید، به این  آزاد بهتر باشد. البته  از زنان  برخی  از ایمان

آزاد ی   کنیز و چه  شما ی چه  زیرا همه «ديگريديكازهمه»  را پکیرفت  آنان  ظاهر ایمان

نسبها و حسبها   : نباید به که  بر این  است  تعبیر هشداری  هستید. این  آدم  فرزندان

 آنها.  مالکان  : با اجازه یعنی «كنيدنكاحآناناهلاجازهراباكنيزانپس»فخر ورزید 

  ازدواج باشد و او می  کنیز، ولی  مالک  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این»گوید:  کثیر می ابن

«بدهيدآنانبهمعروفوجهرابهومهرهايشان»«. نیست  صحیح  وی  اجازه  کنیز بدون

نباشد   و چنان  است و پسندیده  نیکو، معروف  و عرف  در شرع  که  وجهی  : بر آن یعنی

، یا در  فروگکار نموده  اهانت  را از روی  از مهرهایشان  ، چیزی خاطر کنیز بودنشان به  که

كهدرحالي»نیز هستند   مهرهایشان الکم  آنان  برسانید. و مالکان  زیان  آنان  امر به  این

  طور علنی به  نگیرید که  نکاح  را به  کنیزانی : یعنی «زناكارنه»  و پاکدامن «باشندعفيفه

نه»گردند  زنا می  مرتکب با   طور پنهانی  به  که  است  او زنی «گيرندهپنهانيدوستو

  را عیب  علنی  زنای  در جاهلیت  باعرا  که  شویم کند. یادآور می زنا می  فردی

  سبحان  ، خدای شمردند. پس نمی  عیب را  پنهانی  دوست  پنداشتند، اما گرفتن می

  به  طور آشکار، یا پنهانی  به  که  کنیزی  دادن نکاح  و به  گرفتن  نکاح  از به  گونه بدین

مرتكبكردنازدواجچونگاهآن»کرد   باشد، نهی  زنا آلوده  عمل اگر فاحشهد،

زنانازعقوبتنيميبرآنانپس»  زنا است  از عمل  : در اینجا عبارت فاحشه «شدند

  از: جلد )زدن  عبارت  باشد و آن  ممکن  آن  تجزیه  که  عقوبتی  : چنان یعنی «آزاداست
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  کنیزان  مجازات ، شود. بنابراین نمی  )سنگسار( نصف  زیرا رجم  رجم  ، نه تازیانه( است

  )شوهرنکرده( صد تازیانه  آزاد غیر محصنه  زن  زیرا حد زنای  است  تازیانه  زناکار پنجاه

 باشد. می

زناشد، بر   مرتکب  اگر برده  که  نظر دارند بر این  اتفاق  مسلمانان»گوید:  می  شافعی  امام

آزاد  زنان  مجازات  نصف را  مجازاتشان  که  آیه  همین  دلیل  ، به نیست  رجمی  وی

شود  می  دانسته باشند(  کرده  ازدواج  که  : درصورتی از قید )اذا احصن«. است  گردانیده

 ك عباس ، ابن بنابراین  نیست  بر وی  بود، حدی  نکرده  ازدواج  زنا کرد که  : اگر کنیزی که
مورد   منظور تأدیب  بهفقط   شود، بلکه نمی  حد جاری  کنیزی  بر چنین  که  است  بر آن

  نیز که  ای نکرده  بر کنیز ازدواج حد  گیرد. اما جمهور علما بر آنند که قرارمی  وکوب  لت

ازكسيبراي»  مملوك  با کنیزکان  ازدواج «اين»شود.  می  زنا گردد، جاری  مرتکب

ندارد تا با   مکنیت  که  این  دلیل به «داردبيمگناهازآاليشكه»  است  رخصت «شما

از   و ترس  و زیان  : مشقت را فرو نشاند. عنت  خویش  شهوت  آزاد، عطش  با زن  ازدواج

جمهور ی در جایز   رأی  ی برخالف  و یارانشان  ابوحنیفه  امام . اما است  در گناه  درافتادن

آزاد   با زنان  بر ازدواج  مالی  توان  و عدم  گناه  به  شدن از آلوده  ترس ، کنیزان  نکاح  بودن

  نبود، نکاح  ازدواج  در حال  آزادی  مرد با زن  اند: هر گاه گفته  اند، بلکه نکرده را شرط

  را داشته  آزادی  با زن  ازدواج  مالی  قدرت  جواز دارد، چه  برایش  و کتابی  مؤمن کنیز

 باشد زیرا نداشته  باشد، چه  شتهدا  بیم  گناه  به  از آالیش  باشد و چه  نداشته  باشد، چه

  و این اند پاکدامن  زنان «5 مائده/»  ﴾ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿:  مراد از آیه

شمابهتربراي»  کنیزان  از نکاح «وصبركردن»آزاد و غیرآزاد.   در زنان  است  عام  معنی

و   نفس  خوارساختن رزند،ف  ساختن  برده  به  با آنان  زیرا نکاح  با آنان  از نکاح «است

  های لغزش «استمهربانوخداوندآمرزنده»انجامد  می  شخص  و منزلت  مقام  کاستی

از شما دور   خویش  رحمت  ، به است  مشقت  سبب  را که  آمرزد و آنچه شما را می

 گرداند. می
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ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  

ۈئ   
بيانبراي»را   خویش  احکام «خواهدخداوندمي»   اعمال از  را که  و آنچه «كندشما

وسنتسيرهوشمارابه»سازد   روشن  ، برایتان است  شما بر شما پنهان  و مصالح  نیک

  حسنه  سنتهای  تابه «راهبرشود» ایشان  صالح  و پیروان  گکشته  : انبیای یعنی «پيشينيان

در»خواهد تا  نیز می «و»نید اقتدا ک  آنان شما   رحمت  شما به : بر یعنی «گذرداز

کنید و از   داشتید، توبه  که  هایی مخالفت  عطا فرماید تا از آن  شما توفیق  بازگردد و به

 «استحكيمدانايهللوا» داد  رخصت  با کنیزان  شما در ازدواج  به  که  روست  همین

  مشروع  برایشان  که  درآنچه  است  حکمت  ، صاحب خویش  دگانبن  مصالح  به  داناست

 . است  گردانیده

 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 
مي» بهخواهدكهوخدا  تأکیدی  و از شما درگکرد. این «بازگرددرحمتبرشما

  مقابل در  که  است  کسانی ذکر  سبب  به  و تکرار آن  قبل  علیکم( در آیه  بر )ویتوب  است 

از   زناکاران عبارتند از:  که «كنندراميشهواتپيرويكهوآنان»قرار دارند:   توبه  این

کنید   و میل  آنان فسادآلود  و روش  راه  سوی  به«كنيدميلخواهندكهمي»کفار و فجار 

كجروي»  کنید به  پیشه  و کجروی  اطلب  سوی  به  ، از حق ستم  راه  سوی  به  میانه  از راه

  آنان  ، بدکاریهای شرعی قید و بند  هیچ  داشت در نظر  بدون  خواهند که : می یعنی «بزرگ

  در عواقب  که  آن هستند، بی خود  رانی فکر شهوت  فقط به  دهید زیرا زناکاران  را انجام

  در اینجا: فقط آن  زشهواتبنگرند. مراد ا خداوند  و حرام  امور، یا در حالل

  حالل  در شریعت  که  آنچه  نه ، نموده  آنهارا حرام  شریف  شرع  که  است  خواهشهایی

 . است
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
مي» كهخداوند شماسبكخواهد از و اوامر و   بار شما را در امر قوانین «كند

 دیگر را  های گیری  از آسان  و غیرآن  کنیزان  نکاحشما   برای  جهت  همین  خود، به نواهی

  ناتوان  ، پس در برابر شهوات «استشدهآفريدهضعيفوانسان»  است  داده  رخصت

مهاربزند و در   خویش  سرکش  و بر شهوت  شده  چیره  خویش  بر نفس  که  از این  است

موجود   تا براین  است  خواسته دخداون  که  روست  کند، از همین  مقاومت  برابر آن

  روشن  آیات  دراین  که گرداند، چنان  از امور را بر او مباح  و بسیاری  گرفته  آسان  ضعیف

 . است  ساخته

  ، به است  در برابر زنان  انسان  ، ناظر بر ضعف ضعف  این  رساند که می  کریمه  آیه  سیاق

گوید:  می  وکیع گردانید.  فراخ  در امر زنان  وی  یرا برا  دایره  تعالی  ، حق جهت  همین

 «.پرد می  وی مرد از سر  ، عقل در امر زنان»

  

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  
مياناموال!مؤمناناي» در را بهخود که   ای شیوه  : به یعنی «نخوريدناحقخود

  ، قمار، معامالت ، زورگیری ، خیانت دزدی  ؛ همچون  نگردانیده  را مباح  آن  شریعت 

كهمگرآن»  گکشت «188/ آیه«  بقره  ، در سوره آیه  . تفسیر نظیر این آن  و امثال  ربوی

مخصوصا از   تعالی  حق . است  خریدوفروش  : دادوستد با معامله تجارت «باشدتجارتي

، اکثر  خریدوفروش  از طریق دادوستدها زیرا دادوستد  از سایر انواع  یاد کرد، نه  جارتت

:  تراضی «خودتانتراضيبه»باشد  تجارتی ! دهد. آری می  دادوستدها را تشکیل  و اغلب

غش   گیرد ی بدون می  که  از آنچه  است  از خریدار و فروشنده  هر یک  از آگاهی  عبارت

  به  بعد از معامله  آنهاست  جدا شدن  ی و سپس  یاپول  جنس  عیب  کردن  پنهان یا  زدن 

  که  پابرجاست  معامله  دو خیار )اختیار( فسخ  آن  شدن از جدا  . و قبل و رضایت  توافق

، عقد  معامله  طرفین  : چون برآنند که  نامند. اما احناف می« خیارمجلس»را   ا آناصطالح

  هم  عقد متفرق  از محل  ، هر چند که جایز است  معامله  بستند، آن  ورضایت  را با توافق
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  )بیع  دست  به  بر جواز دادوستد دست  کریمه  از نظر احناف؛ آیه  باشند. همچنان نشده

:  یعنی «وخودرانكشيد»دانند  را جایز نمی  ها آن کند، اما شافعی می  تعاطی( داللت به

را   آن  شریف شرع  که  سببی دیگر را نکشید، مگر به  از شما بعضی   بعضی ! مسلمین  ای

 نیز نکنید.  باشد و خودکشی  شناخته  رسمیت  به

 آنها حرامند:  همه  که  مورد را ذکر کرده  ، پنج نهی  در تفسیر این  نسفی

 اند. نت یک  چون  همه  از مؤمنان؛ زیرا مؤمنان  شماست  از جنس  را که  ی نکشید کسی 1

انتحار   خودکشی  از وسایل  ای وسیله  نباید به  کند، یعنی نباید خودکشی  کس  ی هیچ 2

 نماید.

 بر  که  ، همدیگر را بکشید زیرا کسی دیگر در اموال یک  به  نمودن  ی نباید با ستم 0

 سازد. را نابود می  خودش  که  است  کند، چنان می  ستم  دیگری

 اید. افگنده  هالکت  خود را به  صورت  در آن  نکنید، که  پیروی  ننفستا  ی از هواهای 2

 گردد.  قتل  موجب  نشوید که  عملی  ی مرتکب 5

  قیامت بکشد، روز  را با کارد و آهنی  خودش  هرکس: » است  آمده  شریف  در حدیث

  درد ی در آن می  با آن  جهنم  را در آتش  خویش  و شکم  اوست  در دست  کاردش

  وی  دردست  وی  کند، سم  خودکشی  سمی  وسیله به  و هرکس  است  و ابدی  جاودان

و   است  ابدی و  جاودان  نوشد ی در آن می  جرعه جرعه  جهنم  را در آتش  و آن  است

ی   است  شده  فروافگنده  جهنم  فرو افگند و بکشد، او در آتش  خود را از کوهی  هرکس

  خود را به  هرکس: » است آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. است  دیو اب  جاودان  در آن

خداوندگمانبي»«. شود می عکاب  چیز در روز قیامت  همان  وسیله  بکشد، به  چیزی

و   متوجه  اموری  شما را به  که  شماست به  وی  و از رحمت «استشمامهربانبهنسبت

  چون  هایی امت  که ، در حالی شماست  ابدان  و بقای  والام  صیانت  سبب  که  ساخته  متنبه

 . ساخت  مکلف  خودکشی  ، به را در امر توبه  اسرائیل  بنی
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ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  
هركس»  خود یا  قتل  ناروا بخورد، یا مرتکب  را به  مردم  : مال یعنی «كندچنينو

 در این  وی  قصد و مرام  که  : در حالی یعنی «تجاوزوستمازروي»شود،   دیگران

و   ، یاغصب جور و چپاول  به  دیگران  مال  گرفتن  ناروا ی چون  ، تجاوز و ارتکاب اعمال 

حد ی   یا ارتداد، یا اجرانمودن  غیر خطا و در غیرقصاص  به  دیگران  ، کشتن زورگیری

 «كارواينآوريمدرمي»  و مخصوص  عظیم «ادرآتشيرويزوديبهپس»باشد، 

را   تعالی  تواند حق چیز نمی زیرا هیچ «استبرخداآسان»  آتش  او به  : درآوردن یعنی

 سازد.  ناتوان

  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      ں   
را  شما  تعالی  حق  که  ای کبیره  ن: اگر از گناها یعنی «پرهيزكنيداگرازكبائرمنهيات»

شما   صغیره  : گناهان یعنی «شماراازشماسيئات»کنید   ، دوری است  کرده  از آنها نهی

بهسازيمنابودمي»را    جایگاهی  : به یعنی «آوريمارجمنددرميجايگاهيوشمارا

  در باب  احادیث  شود که می  ن. خاطرنشا است  برین  بهشت  ، که ، نیکو و دلخواه شایسته

  به  و بعضی  گناه  هفت  آنها را به  احادیث  از این  بعضی  ، که بسیار است  کبیره  گناهان

  است  آمده  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  اند. در حدیث  محدود ساخته  کمتر از آن

  اثنا از ایشان  ، در این«یدبپرهیز  کننده  چیز هالك  از هفت»فرمودند:  صخدا  رسول  که

 النفس  باهلل، وقتل  الرشك»؟فرمودند:  چیست  کننده  چیز هالك  هفت  این  شد که  سؤال

،  الزحف  يوم  ، والتول اليتيم  مال كل أالربا، و كل أ، والسحر، و ال باحلقإاهلل   حرم  الت  

  ، کشتنخدا  به  رتند از: شركعبا چیز  هفت  : این املؤمنات  الغافالت  املحصنات  وقذف

ربا،   ی خوردن  حق  ی جز به  است  گردانیده  را حرام  آن  کشتن  خداوند متعال  که  نفسی

از   که  مؤمنی  پاکدامن  زنان  به  زدن  و تهمت  جنگ در روز  کردن  ، پشت یتیم  مال  خوردن

  به  از هفت  کبیره  گناهان»وید: گ می  عباس ابن  لیکن «.خبرند دور و بی  به  اتهام  آن

را   آن خداوند  که  است  هر گناهی  کبیره  گناه»گوید:  او می  هم«. هفتاد نزدیکتر است
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  ذهبی  الدین شمس  امام«. باشد  کرده  ختم  خویش  ، یا عکاب یا لعنت ، ، یا غضب آتش  به

 . است  را بر شمرده  بیرهک  هفتاد گناه  و در آن  نوشته  کبائر کتابی  نیز در باب

  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  ے  ے  

ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  
 !هللا گفت؛ یارسول  سلمه : ام است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  از مجاهد در بیان

  بود که  است؟ همان  میراث  ما نصف  برایو نیز   رویم روند و ما نمی جهاد می  به  مردان

كهوچيزي»کرد:   نازل  عزوجل  خدای بربعضيبعضيخداوندبدانرا ازشمارا

نكنيداستبخشيدهبرتري آرزو   وی  آرزوکند تا حال  شخص  که  اما جایز است «،

ازمردان»باشد   رفیقشاز  حال  این  زوال  در آرزوی  که  آن باشد، بی  رفیقش  مانند حال

  پس «اياندبهرهكردهحاصلنيزازآنچهدارندوزناناياندبهرهكردهحاصلآنچه

  ای بهره  از دو گروه  هریک  ، برای خویش  و حکمت  اراده  اقتضای  حسب  به خداوند

وفضل»دهد  می  اسبمن  جزای  را در برابرآن  آنان  که  است قرار داده  از کار و کردارشان

  و مقام  نعمت  تمنا و آرزوی  به  که  این  : بجای یعنی «كنيددرخواستخداراازوي

  خیر و فضل  خواهان کنید و از خداوند  شوید، خود کار و تالش  مشغول  و آن  این

. در دارد می  شما ارزانی  به  و از آن  و فراگیراست  او گسترده  گردید زیرا فضل  وی

سلوا »فرمودند:  صخدا  رسول  که  است آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف  حدیث

خداوند   از فضل : انتظار الفرج  ةالعياد  فضلأ ن إ، و يسأل  نأ  اهلل حيب  نفإ،  فضله  اهلل من

  قرار بگیرد و بهترین  مورد درخواست  دارد که  دوست  تعالی  کنید زیرا حق  درخواست

بهگمانبي»«. است  انتظار گشایش  عبادت و   فضل  پس «داناستچيزيهرخدا

داند، لکا بر  را می  قرارگیرد، آن  مورد درخواست  و چون  است  علم  از روی  وی  بخشش

 نکنید.  اعتراض  وی  و احکام  از افعال  درکار، یا حکمی  سبحان  خدای
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ېې  ى  ى  ائ  ائ    ۉ  ې  ې  ۅ  ۅ  ۉ

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ەئەئ
براي» يكو آنچه»  هر مالی  از شما، یا برای «هر خويشاونداناز و مادر و پدر

:  موالی کنند. را احراز می  مال  آن  که «ايمقراردادهبرانياند،ميراثبجاگذاشتهنزديك

و»شوند  می  را مالک  آن  شده  نزدیک  وی  میراث  به  هستند که  بر انسان ارث  نزدیکان

آنانكهكساني نصيبشانبستهپيمانبا بهايد، و   نزدیکان مراد «بدهيدايشانرا

 نامند. می« موااله  موالی»را   اصطالحا آنان  هستند که  پیمانی هم  دوستان

  مردی  هک  سان بردند، بدین می  دیگر ارث از یک  پیمانان هم  بود که  برآن  رسم  در جاهلیت

از   و من  بری می  میراث  : تو از من گفت او می و به  بست می  دوستی  پیمان  با مرد دیگری

:  با آیه  نیز پابرجا بود، سپس  و در آغاز اسالم  جاهلیت  ، در دوران کهن  رسم  این تو!

  تابدر ک  دیگر از دیگران یک  به  نسبت  : )خویشاوندان ﴾ىئ  ی  ی ىئ ىئ﴿

  و نیکوکاری  فقط وصیت  پیمان هم  گردید و برای  منسوخ «45 انفال/»ارترند( خدا سزاو

  مگر آن):  ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ ەئ﴿:  تعالی  حق  فرموده  این  دلیل  ماند، به  باقی

 «.2 احزاب/»بکنید(   احسانی یا(  خود )وصیت  دوستان  بخواهید به  که

« موااله» عقد  با دیگری  و اگر کسی  نیست  منسوخ  آیه  این  ، حکم در نزد احناف  ولی

و  1 بران( وبعد از عصبه  )سهم  فروض  برد، اما بعد از صاحبان می  میراث  ، از وی بست

  مرد یا زنی  : چون است چنین  نیز از نظر احناف  کریمه  تفسیر آیه  . پس االرحام ذوی

  تواند به نبود، می  هم  آزاد شده دهنبود و بر  عرب  ، از قوم نداشت  شد و وارثی  مسلمان

  اگر جنایت  که  بندم می  دوستی  پیمان شرط  : با تو براین بگوید که  عربی  مسلمان  شخص

 بگوید:  هم  دیگری  و آن ! بری  میراث از من  و اگر مردم  بدهی  دیه  من  ، بجای کردم

از   عرب  شخص  و آن  همنعقد گردید« موااله»عقد   صورت  در این  پس ! پکیرفتم

، یا  ، عصبه فروض  از اصحاب  کسی که   برد؛ در صورتی می  خود میراث  پیمان هم

                                                 
1
  كننـد و او بـه مـ  احاطـه   شـخ   ا بـهناميدند زير  را عصيه  . آنان پدر وي  اند از جهت  انسان  : نزديكان عصيه 

 . العرب گردد.لسان برخوردار م   ايشان  و پشتيياين  گريد و از محايت نريو م   ايشان  سيب
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همانا»  ترند، وجود نداشت حق ذی  از او در ارث  که  پیمانش هم  شخص  خویشاوندان

،  باشد بنابراین می  آشکار و نهان  دانای و او «استگواهيزيبرهرچخداوندهمواره

همدیگر وفا   خود در قبال  تعهدات  به  ،پس است  شما نیز گواه  بر عقدها و معامالت

بر  خداوند  زیرا وقتی  است  و هشداری  مژده  ترین بلیغ  تعالی  حق  فرموده  کنید. این

  شکنی و در برابر پیمان  داده  آنها پاداش  برابر وفا به باشد، ما را در  ما گواه  پیمانهای

 کند. می  ازاتمج

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            

چ  چ  چ
،  زن  رئیس : مرد یعنی»گوید:  ...( می کثیر در تفسیر )قوامون ابن «اندقيمبرزنانمردان»

تا از   است  بر زنان ، کرد ی بنابراین  پیشه  ی اگر کژروی  اوست  او و مؤدب  و حاکم  بزرگ

  این«. کنند  اطاعت دهند، دستور می  ایشان  به  که  و معروفی  در امور پسندیده  مردان

برآدميانبرخيهللاكهاستآنسبببه»  مرد بر زن  ریاست دادهبرتريبرخيرا

  را به  ایشان  عزوجل  خدای  شدند که  مزیت  این  مستحق  خاطر آن  به  : مردان یعنی «است

  آنان  از میان  تا بدانجا که  است  بخشیده  برتری  بر زنان  و جسمشان  در عقل  اوصافی

در امور   برزنان  مردان  فضیلت  خیزند. همچنان برمی  و امرا و جهادگران  خلفا و حکام

  بودن  کامل  ندارند، چون  کاملی  وتوانایی  امور، شایستگی  در آن  زنان  که  ستا  دیگری

  ، گواهی ، جمعه ، جماعت ، خطبه ، اذان امامت ، ، خالفت نبوت  و چون  و نماز مردان  روزه

  سبب  . این از آنان  نسب  شدن  و ثابت  و طالق  نکاح  بودن  ، مالک در حدود و قصاص

ازمردانكهآنسببونيزبه»:  است  این  دوم  بود، سبب  بر زنان  مردان« تقوامی«  اول

كردندخرج»  بر زنان «خويشاموال   مردان  بر دوش  : مهر و نفقه کنند. یعنی و می«

 باشد. می  مردان  از سوی  زنان  نفقه  پرداخت  وجوب  ، دلیل آیه  . این است
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  مرد بر زن «قوامت«  ، قضیه بین  نظر و سطحی کوتاه  ز مردما  اما در عصر حاضر، برخی

  از دولتها، زنان در برخی  کنند که می  تکیه  واهی  استدالل  این  و به  کشانده  معارضه  را به

  این  اند. پاسخ نموده را احراز  بلندی  و اعتبار و جایگاه  رسیده  و حاکمیت  ریاست  به

  را باید ی نه  زنان  از حاکمیت  برآمده  ، نتایج و اوضاعی  احوال  انا در چن: قاعدت که  است

قرار داد و   دو ی مورد ارزیابی هر  و بلندمدت  مدت  در کوتاه  ، بلکه مدت فقط در کوتاه

  و برای خدا  برای «فرمانبردارند»ونیکوکار،  «شايستهزنانپس»کرد.   قضاوت  گاه آن

از   است؛ اعم  آنها واجب  برای  آن  رعایت  هستند که  حقوقی  رندهدا و برپا  شوهرانشان

نگاه»  شوهرانشان  و حقوق خدا  حقوق واجبدارندهو  : هر یعنی «راغيابتاند

کنند، از  ، حفظ می است  واجب  بر آنان  شوهرانشان  غیاب  هنگام در  حفظ آن  را که  آنچه

شوهر   و حفظ فرزندان  خویش  ، حفظ پاکدامنی شخوی  نفس  داشت نگه : حفظ و جمله

 ص اکرم رسول  که  است  آمده  شریف  . در حدیث و اسرار وی  اموال و  و خانه
  ، تو را شاد سازد و چون بنگری  وی  سوی به  چون  که  است  ، زنی زنان  بهترین»فرمودند:

  ، تو را حفظ کند درنفس شوی  غایب  از وی  برد و چون  ، از تو فرمان دستور دهی  وی به

:  یعنی «اهللداشتنگاهبه»امورند   این  نگهدارنده  شایسته  زنان ! بلی«. تو  و مال  خویش

  و یاری  حفظ الهی  سبب  ، به زنان  شوهر از سوی  در غیاب  امور فوق  حفظ و نگهداری

  انیو نافرم  نشوز: سرکشی «داريدبيمازنشوزتشانراكهوزناني»  است  وی  و توفیق

  بر شوهرش  : زن المرأه  نشزت»گویند:  می  . اعراب بر شوهر است  جویی و برتری

  برابر وی جنسی( در  )مباشرت  نکرد، از تمکین  اطاعت  از امرش  ، یعنی«کرد  گردنکشی

از امور   نو مانند ای  رفت  بیرون  ازخانه  شوهرش  اجازه  سر باز زد، بدون  عکری  بدون

  را که  : آنچه یعنی «دهيدپندشان»  نخست ، ای ناشزه  زنان  در برخورد با چنین «پس»

و دیگر   معاشرت  شوهر، حسن  است؛ از اطاعت نهاده  آنان  عهده بر  عزوجل  خدای

و   امور ترغیب  این  پکیرش  به  کرده  آورید و نصیحتشان  یادشان  رابه  آنان  ذمه  واجبات

 . است  حل  راه  اولین  دهید. و این  بیمشان  و نشوزت  سرکشی  از عواقب

  کسی  برای  که  بودم می  را دستوردهنده  کسی  اگر من: » است  آمده  شریف  در حدیث

  حق  سبب  کند ی به  سجده  شوهرش  برای  که  دادم را دستور می  زن  گمان کند، بی  سجده
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رادرآنان»:  که  است این  حل  راه  دومین «وسپس»«. دارد  وی  شوهر بر ذمه  که  بزرگی

را در زیر روانداز   کنید وآنان  دوری  : از خوابگاههایشان یعنی «كنيدخوابگاههاترك

.  است  با آنان  جنسی  آمیزش  از عدم  تعبیر، کنایه  ندهید. این  جای  )لحاف( خویش

  وی  به  شوهر در بستر خواب  که  است  آن  خوابگاه در  گزیدن اند: دوری گفته  بعضی

راآنان»:  که  است  این  حل  راه  سومین  تأثیر نکرد، پس  هم  اگر این «و»کند   پشت

و   و گزنده  سخت  زدنی  باشد، نه  و اصالحشان  قصد تأدیب  به  که  زدنی  چنان «بزنيد

  نموده  آن  را مقید به  زدن  این ص اکرم رسول سنت  شود که می  . خاطرنشان آزاردهنده

  نینجامد و اثری  در وی  عضوی  نقص  به  که  طوری  باشد، به  و مالیمت  با نرمی  که  است

اطاعتپس»نگکارد   از خود بر جای شما از باید و شاید و   که  چنان «كردنداگر

از   چیزی  به «رانجوييدراهيديگربرآنهاهيچ» را فروگکاشتند  و نشوزت  سرکشی

  به  نسبت  و محبت  ورزی عشق  را به  آنان  آید، پس  ناخوش را  آنان  که  گفتار، یا کرداری

و   جویی ، لکا بهانه نیست  در اختیارشان  این  نگردانید، که  خود مجبور و مکلف

مرتبهگمانبي» نکنید  روی زیاده بلند   قدرت  کهبدانید   پس «استبزرگخدا

نکنید   ستم  ، بر آنان باشد بنابراین می  شما بر زنانتان  بزرگتر از قدرت بر شما خداوند

 . قدرتهاست  همه  او فوق  یاد آورید زیرا قدرت را بر خود به  متعال  خدای  و قدرت

  

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  

گ  گ    گ     ڑ  کک  ک    ک  گ        
  حالت  اینک . است  زن  از سوی  در آن  نشوز و نفور و ناسازگاری  بود که  اول  حالت  این

اگراز» ! شرع  حکام و  تقضا  امور و ای  اولیای  ای «و»کند:  می  بیان  آیه  را در این  دوم

 «بفرستيدبوديد،پسبيمناك»و شوهر   زن  : میان یعنی «آنانمياناختالفباالگرفتن

خانوادهداوري»و شوهر   زن  سوی به واز خانوادهداوريمرد   چنان «رازناز

  دو شایستگی  آن  میان  و داوری  حکمیت  ، به و انصاف  و دین  از نظر عقل  را که  داورانی

و   خانواده باید از  داوران  سازد که می  مشخص  باشند. در اینجا خداوند متعال  داشته

  آشناتر، رازهای  آنان  احوال  ، به مرد و زن  خانواده  که باشند، چرا  مرد و زن  خویشان
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دو   آن  میان  و سازگاری  صلح  فضای تر و بر ایجاد دارنده را نگه  آنان  و محرم  خصوصی

فقط در   وراندا  تعیین  ترند. البته مشتاق  مشترکشان مجدد کار و بار زندگی  یافتن و سامان

  طرف  باشد که  و نابسامان  پیچیده  ای گونه وشوهر، به  زن  روابط میان  که  است  زمانی

،  حالت  بود، در این  شده  شناخته  ناحق  نگردد، اما اگر طرف آنها مشخص  در میان  ناحق

 شود. می  گرفته  از وی دیگر قطعا  طرف  حق

  خرج و شوهر به   زن  میان  را در اصالح  قدورشانم  کوشش  که  است  ! بر داوران آری

  ترتیب  این  کنند، به می  حکم  آن  مقتضای  قادر بودند، به  اصالح  این اگر بر  دهند، پس

  را به  وی  حال و در عین  بازداشته  را از آزار زنش  مرد؛ وی  مقصر بودن  در صورت  که

شوند. یا مانند  می  بر وی  انفاق  مقصر بود؛ مانع  کنند. و اگر زن می  ملزم  نفقه  پرداخت

  اعمال  خویش  دو، درکار داوری آن  میان  مشکالت  بعد از بررسی  که  هایی از فیصله  این

بود و آنها در   خارج  داوران  و شوهر از توان  زن  میان  اگر اصالح  نمایند. ولی می

  طور سالم به  مشترك  زندگی  این  دیگر ادامه  هرسیدند ک  حقیقت  این  به  شان گیری نتیجه

  توانند میان ، می صورت  شوند، در این جدا  دو از هم و باید آن  نیست  ممکن  آن  و طبیعی

 افگنند.  و جدایی  آنها دوری

نافک  و شوهر  زن  میان  نمودن در امر جمع  داوران  فیصله  که  دارند بر این  علما اجماع

اما از نظر  نزد جمهور علما نافک،  ، به افگندن و جدایی  آنها در تفریق  فیصله  . ولی است

  دارند، نه را  کردن جمع  صالحیت  داوران  برآنند که  زیرا احناف  نافک نیست  احناف

  و تفاهم  سازش و ایجاد  کردن جمع  قادر به  که  را و در صورتی  افگندن جدایی  صالحیت

  حکم  دو، جز به آن  میان  دهند، لکا تفریق  ارجاع  قاضی  را به  دند، قضیهدو نبو  آن  میان

آنها   و نیت «رابخواهند» و شوهر  زن  میان «اصالحاگرداوران»گیرد.  نمی  انجام  قاضی

و   زن  : میان یعنی«دوآنميانخداوند»باشد   و دلسوزانه  صادقانه  مورد، نیتی  در این

  زندگی  و به  بازگشته  معاشرت و حسن  الفت  تا به «دهدميريسازگا»شوهر 

دیگر  با یک  در کار داوریشان  بدهند. اما اگر داوران  دوباره  سروسامانی  مشترکشان

خداوندداناوآگاههرآينه»  نیست علما ی نافک  اجماع  آنها ی به  کردند، حکم  اختالف
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ستمگر   یا شوهر ی که  ی از زن  کسی به  است  و آگاه  نداورا  اراده  به  داناست «است

 باشد. می

  

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
  است  آمده  شریف  در حدیث «نگردانيدرابااوشريكوخدارابپرستيدوچيزي»

 خداوند  حق  که  دانی آیا می»فرمودند:   جبل  معاذبن  به صخدا  رسول  که

او رابپرستند و   که  داناترند. فرمودند: این  : خدا و رسولش ؟ معاذ گفت چیست  بربندگان

  کار را کردند، حق اگر این  که  دانی فرمودند: آیا می  نیاورند. سپس  را با او شریک  چیزی

امر   اولین  پس«. نکند  راعکاب  ایشان  که  است  این  آنان  ؟ حق چیست بر خدا  بندگان

، و  وی  ، طاعت یگانگی به  وی  ، خواندن خداوند متعال  فریضه؛ همانا معرفت  و اولین

به»  است  وی  و ربوبیت  الوهیت  در شأن  وی  به  آوردن  شرك  عدم مادرو و پدر

كنيداحسان و   خویشان  و به«  نیازشان  در هنگام  بر آنان  و انفاق  و عمل  در سخن«

وبه»  گکشت« 144/ آیه«  بقره در سوره  کنید. تفسیر آن  نیز احسان«  و مسکینان  یتیمان

،  در مسکن  همسایگی  همراه  به  که  است  کنید. او کسی  نیز احسان «خويشاوندهمسايه

  نزدیک  همسایه ﴾ۀ   ۀ  ہ﴿ ز:باشد. یا مراد ا  نیز داشته  نسبی  نزدیکی  انسان  به

دور نیز   ، یا همسایه اجنبی و  : بیگانه یعنی «بيگانههمسايهوبه.» دیوار است  و دیوار به

  . خاطرنشان است  و نصرانی  یهودی  همسایه ، اند: مراد از آن گفته  کنید. بعضی  احسان

  کند، پس پیدا می  تفاوت  وی  منزل  و دوری  نزدیکی  حسب  به  همسایه  حق  شود که می

  که  هراندازه  شود و به تر می ضعیف  هم  وی  باشد؛ حق دورتر  منزلش  که  هراندازه  به

  که  است  آمده  شریف  شود. در حدیث تر می قوی  هم  وی  نزدیکتر باشد، حق  منزلش

  همسایه  درباره  من  به  پیوسته  جبرئیل»فرمودند:   همسایه  حق  درباره صاکرم رسول

 «.برد می  ارث  از همسایه  بردم؛ همسایه  گمان  که کرد تا بدانجا می  سفارش
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  رفیق  به سفر و  رفیق  همسر، به  : به یعنی «درپهلونشستهنشينهمبه»کنید   احسان «و»

  احسان «و» ، یا مانند اینها تجارت  ، یا انجام صنعت  ، یا آموزش علم  در تحصیل  اقامت

  بر مقیم  گکرد، پس می طور گکرا از نزد شما به  که  مسافری  : به یعنی «السبيلابن»  کنید به

 ، مسافر در اند: مراد از آن گفته . بعضی : راه : یعنی کند. سبیل  مسافر احسان  تا به  است

  میهمان  د از آندیگر: مرا  قولی  به باشد.  شده  تمام  راهش  توشه  که  است  ای مانده راه

و   غالمان  و ایشان «شدهويشمامالكدستكهكسيآنبه»کنید   احسان «و»  است

  باید از همان  و کنیزان  غالمان  دادند که دستور صخدا  رسول  که اند، چنان  کنیزان

  مالک  کهشوند   پوشانده  لباسی  و از همان خورد می  آنان  مالک  شوند که  اطعام  غکایی

  غکا و پوشاك  مستحق  برده: » است  آمده شریف  در حدیث  پوشد. همچنین می  آنان

دوستهللاهرآينه»«. نشود  ساخته  خود مکلف  حد توان  و از کار جز به  است  خویش

كسي كهندارد و بر   باشد بر مردم  مالحظه پروا و بی متکبر و بی : یعنی «مختالرا

فخرفروش»  خویش  همسایگان و   مناقب  ، برشمردن فخر: خود ستایی «باشدو

  حق  های نعمت  . اما اگر کسی است  نمایی خود بزرگ و  فرازی و گردن  خویش  افتخارات

  واجب  و به  ، برشمرد، او شکرگزار است وی  فضل  به  اعتراف منظور  را بر خود به  تعالی

  بعد آمده  در آیه  که ی چنان  نیست  لکا سزاوار نکوهش،  ورزیده  قیام  تعالی  شکر حق

 . است

  

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  

ې  ى   ى  ائ  ائ
  که  درآنچه«ورزندميبخلراكهكسانيهمان»ندارد:   دوست  خداوند متعال  همچنان

بهومردمان»زنند  خود سرباز می  حقوق  ، از ادای دارند و بنابراین  در دست بخلرا

  نیز احساس  شان و دارایی  در مال  دیگران  از جود و سخاوت  آنان  گویی «فرمايندمي

  حیایی و بی  نادانی و  و حماقت  و پستی  خست  نهایت  ینو ا کنند! می  انزجار و دلتنگی

خداوندازفضلراآنچه» که  کسانی  همان «و»  است  طبع  گی و فرومایه  زشتی  و اوج

کنند  تظاهر می  فقر و مسکنت  : به یعنی «دارندمي،پوشيدهداشتهبدانهاارزانيخويش
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 خداوند: » است  آمده  شریف  نبرند. درحدیث  پی  هایشان برخورداری  به  تا نیازمندان

و»«. گرددهویدا   بر وی  نعمت  اثر آن  که دارد  دهد، دوست می  نعمتی  ای بر بنده  چون

خوار و   در آخرت  آن  وسیله به  که «ايمكردهآمادهخواركنندهعذابيكافرانبراي

 . گردانیم می  مقدارشان بی

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
كهكساني»ندارد   دوست  تعالی  حق «و» براياموالشانرا پيشنمايشرا چشم،

تا  اند و بخشنده  سخی  وانمود کنند که  چنین  مردم  خواهند به و می «بخشندميمردمان

یا   منافقان  ورزند. و آنان  فخر و مباهات  آن  به  مردم  و میان  مشهور شده  و دهش  کرم  به

شيطانكهره،معتقدنيستند.ووروزقيامتهللاوبه»:  جمله  این  دلیل  اند، به کافران

  زیرا شیطان «استبدهمدميچهويپس»  است  : یار و همنشین قرین «اوباشدقرين

و   ، خودستایی فخرفروشی ، بخل  ، او را به درافگنده  هالك  های ورطه  را به  همدمش

  انفاق  کار از پاداش  دهد و با این می دستور  و ریا و شهرت  نمایش  هدف با  مال  بخشش

  ، مالش باطل  در راه  وی  مال  با انفاق  حال درعین و  گردانیده  محرومش  حق  در راه  مال

در  ! است  ، بسیار بدهمدمی چنین این  و همدمی  رفیق  گرداند، پس می  تلف  را نیز بر وی

 کند می  و صدقه  انفاق  خاطر آن را به  مالش  که  مالی  صاحب» : است  آمده  شریف  حدیث

  آتش  که  است  تنی  سه  اولین  ، در زمره است  بخشنده  فردی  فالن : شود که  او گفته  تا به

 «.شود ور می شعله  برآنان  در روز قیامت

  

ڄڄ  ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ  ڤ  ڦ  ڤ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ٹ ٿ  ٹ
،هدادروزيآنانخدابهآوردندوازآنچهميايمانخداوروزبازپسينواگربه»

و  «داناستآنان»کار و کردار  «؟وخدابهداشتبرايشانزيانيكردند،چهميانفاق

 کند. رها نمی  حالشان  را به  آنان
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ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چچچ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ ڍ ڌ  ڌڎ  
  عبارت و ذر  است« ذر»: واحد  ذره «كندنميستمايذرهوزنخداوندبهوهرآينه»

غبار و گرد،   اند: هر جزء از اجزای گفته  . بعضی بسیار ریز و کوچک  ز: مورچها  است

« ذره»شود، نیز  نمی  دیده  عادی  با چشم  که  واحد اتم  یک  به  . امروزه است  ذره  یک

  کند و در عکاب نمی  کم  چیزی  اعمالشان  از ثواب : خداوند گویند. یعنی می

  طوالنی  شریف  .در حدیث آن  مافوق  رسد به  افزاید، چه نمی  ای ذره  هموزن  گناهانشان

فرماید: برگردید و  می  فرشتگان به  خطاب  عزوجل  خدای  گاه آن: »...  است  آمده  شفاعت

  بیرون  یافتید، از دوزخ  از ایمان  سپندی دانه  همسنگ  اندازه  به  وی  در قلب  را که  کسی

  ترین پایین  ترین پایین  ترین مقدار پایین  به» : است  آمده  دیگری  در روایت«. آورید

  گاه آن«. آورند می  بیرون  بسیار را از دوزخ  خلقی  فرشتگان  ... پس از ایمان  ای ذره  هموزن

 را بخوانید.  ﴾ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ﴿ : خواهید آیه می فرمود: اگر  حدیث  راوی

 راچند و  بسیار و آن  مراتب  به «كندميد،دوچندانشباشنيكيعمل»  ذره «واگرآن»

خداوندهمانا»:  است  آمده  شریف  در حدیث  که سازد، چنان می  برابر مضاعف  چندین

و   کیفر گناه  تعالی  . اما حق«گرداندميدوهزاربرابرمضاعفرابهحسنهيكپاداش

خويش»سازد  نمی  را دوچندان  بدی نزد از بخشدميبزرگپاداشيو   صاحبان به«

 . نیک  اعمال

  

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ
روز  و  : حال یعنی «؟آوريمگواهيازهرامتيكهگاهباشدآنچگونهحالشانپس»

؟  آوریم میدان  به  یگواه  آنان  علیه  از هر امتی  که  گاه خواهد بود آن  چگونه  کافران  این

و عهد   فراخوانده عزوجل  خدای  سوی آنها را به  هستند که  از کسانی  گواهان  این  البته

  را در پیش  انکار واعراض  ، راه در پاسخ  اند، اما آنان کرده  یادآوری  آنان  را به  الهی

دهند  می  گواهی  رامتهایشانب  در روز قیامت  : اند که عظام  ، انبیای گواهان  اند. پس گرفته

  را به  الهی  پیام  که  تو رابر کسانی !صمحمد  : ای یعنی «آوريمگواهوتورابرآنان»

و بر   نکفرشا  به  ، بر کافران ایمانشان به  تا بر مؤمنان  آوریم می  ، گواه ای کرده  ابالغ  آنان
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  است  آمده مسعود ابن  روایت  به  یفشر  . در حدیث دهی  گواهی  نفاقشان  به  منافقان

بر   ا ، من  : یا رسول گفتم ! قرآن بخوان  برمن»فرمودند:   من  به صخدا  : رسول گفت  که

  دوست  ! من ؟ فرمودند: آری است  شده  برشما نازل  قرآن  که درحالی  بخوانم  شما قرآن

  آیه  این  به  تا چون  را خواندم« ءنسا«  سوره  . پس بشنوم را از دیگران  قرآن  که  دارم

فرمودند:  ﴾گ گ ڑ      ک  ک  ک  ک ڑ  ڈ  ژ  ژ ڎ  ڈ﴿:  رسیدم

لبریز   از اشک ص حضرت  آن  چشمان  که  شدم  اثنا متوجه  . در این است  دیگر کافی

 «.است  شده

  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڳ گ  گ  ڳ
ايكنندكهاند،آرزوميكردهاندوازپيامبرنافرمانيزيدهكفروركهروز،آنانآن»

  بشکافد وآنان  زمین  کاش  ای  کنند که : آرزو می یعنی «هموارگرددبرآنانزمينكاش

و   نام  خود هموار گردد وهیچ  اول  شکل  همان  به  بر آنان  خاك  فرو روند، سپس  در آن

توانندهيچونمي»دچار نشوند   خویش  عمل  مکافات  ند تا بهنما  باقی  از آنان  نشانی

پنهانسخني خداوند از   شده  ارائه آشکار و  بر وی  همه  رازهایشان  بلکه «كنندرا

  و بر نهان  است  معلوم  نزد وی  اند، به کرده  ردوبدل  خویش  در میان  که  و سخنانی  است

 دهد. می گواهی  بر ضدشان  اندامهایشان  ند کهرو توانا نیست  از آن  آن  کردن

  

 ڭ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ۆ ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ

ۈئ  ۈئ  ېئ ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ
 فرمود:  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  از علی

 کرد و شرابمان  آماده  ما غکایی  داد و برای  ترتیب  ای میهمانی  عوف بن عبدالرحمن

  امام ... را در نماز نماز فرا رسید، فالن  موقع  در ما اثر کرد و چون  شراب  نوشانید، پس 

، ما  لكافرونهيا اأيا   قلخواند: )  چنین ( را اینهيا الكافرونأيا   قل)  ساختند و او سوره
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!مؤمناناي» فرمود:  نازل خداوند  پس (!نعيد ما تعيدون  ونحن  عيد ما تعيدونأ

نزديكبهمستيدرحال   نماز نخوانید، یا در این  مستی  : درحال یعنی «نشويدنماز

اثر   که  گاه : تا آن یعنی «گوييدميبدانيدچهكهتازماني»نشوید   داخل مساجد  به  حال

  مست  زیرا شخص گویید می  چه  شود و بدانید که  از شما برطرف  سکر و مستی

  عبادتی  فقط با آن ، عبادت  هدف  رساند که خود می  گوید. این می  چه  داند که نمی

ناظر بر   آیه  این  که شود می  باشد. خاطرنشان  خاشعانه  عبادتی  شود که می  برآورده

  مائده  ی در سوره  مرحله  در چهارمین  ، سپس است  شراب  تحریم  حلاز مرا  سوم  مرحله

نمازهستيدبهجنبكههنگاميو»گردید   حرام  کلی  به  آوری مستی  شراب  ی هرگونه

، اثر هر  و جنابت  است  رسیده  جنابت  وی  به  که  است  : کسی جنب «نشويدنزديك

آن»  آن  باشد، یا بدون  با احتالم  همراه  ، چه است  ، یا انزالی جنسی  مقاربت كهمگر

در   که  شما جایز است  سفر برای  زیرا در حال «كنيدغسلكهراهگذرباشيدتازماني

از   احناف  فهم  تفسیر، ناظر بر نحوه این  نماز بخوانید. البته  ، با تیمم آب  نیافتن  صورت

نماز،   مواضع  به  جنابت  در حال  که  است این  اند: معنی فتهگ  . اما بعضی است  کریمه  آیه

  دیگر آن  سوی مسجد به  سوی  از یک  که  این نشوید، مگر  مساجد نزدیک  به  یعنی

تواند از  می  و شافعی( جنب  ، مالک گکر باشید زیرا در نزد جمهورفقها )ابوحنیفه  درحال

  است  در مسجد حرام  وی  کردن نشیند زیرا درنگب  در آن تواند مسجد گکر کند، اما نمی

  حنبل احمدبن  کند. اما امام  ، تیمم وجود آب  عدم  در صورت یا  نموده  غسل  که  تا آن

 داند. با وضو باشد، جایز می  که  در مسجد را در صورتی جنب  نمودن  درنگ

  در صورت و «واگربيماربوديد»فرماید:  می  نموده  را بیان  تیمم  حکم  تعالی  حق  گاه آن

  بر خود بیم  دیگری  یا آسیب  شدن ، از تلف یا آینده  از شما در حال  ، یکی آب  استعمال

يادر»دید  رادر خود نمی  آب  جای  به  رسیدن  توان  بود که  بنیه  سست  ، یا چنان داشت

مسافر بر   اسم  اطالق  که  ستا  هرکسی  برای  جواز تیمم  قید مفید معنی  این «سفربوديد

  نماز( باشد. بعضی  کننده  )کوتاه سفر، سفر قصر  که  شرط نیست  و این  است  صادق  وی

ازشمايايكي»کند.   تواند تیمم نیز می  ، فرد مقیم وجود آب  عدم  اند: در صورت گفته

يابا»شود  می  خارج  اناز انس  که  است  مدفوعی از ادرار و  کنایه «آمدحاجتازقضاي
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 با  آنان  از بدن  آن غیر  دادن ، یا تماس مالی دست و  با بوسیدن «ايدكردهآميزشزنان

  است  این :ابوحنیفه  . مکهب جنسی  جویی و لکت  گیری وبهره  شهوت  برآوردن  هدف

  به  رأی  نای»گوید:  می  طبری جریر  . ابن )مقاربت( است  جماع فقط  مراد از آن  که

  بعضی  ایشان  که  ص  اکرم از رسول  خبر وارده  این  صحت  دلیل  به ، است  اولی  صواب

«. وضو بگیرند  که  آن خواندند، بی نماز می  بوسیدند و سپس می را  خویش  از زنان

آب»  است  داده  را ترجیح  رأی  کثیر نیز این ابن خود بعد از   در نزدیکی «نيافتيدو

  دیگر چون  ، یا مانعی داشت  شما زیان  برای  آب  استعمال  که  ، یا این آن وجوی تجس

  آب  به  ، شما را از دسترسی کشی وجود ابزار آب  ، یا عدم ، یا بیماری درنده ، یا دشمن

برصعيد»: قصد کنید  یعنی «كنيدتيمم»ذکر شد   که  مواردی  در همه «پس»  داشت بازمی

صعید   زمین  سطح  باشد، یا نباشد. به  خاکی  بر آن  ، چه است  زمین  : رویصعید «پاك

  مکهب  کند. و این می صعود  بر آن  که  است  از آن  قسمتی  آخرین  زمین  گفتند زیرا سطح

  تیمم  ، پس است  فقط خاك : صعید بر آنند که  حنبل  و احمدبن  شافعی  . ولی است  مالک

جایز   و سنگریزه  سنگ  صخره بر  ، لکا تیمم روا نیست  ز دیگریبر چی  جز بر خاك

باشد،   خاك  از جنس  که  است  صحیح  بر هر چیزی  گوید: تیمم می  . اما ابوحنیفه نیست

  زمین  آن  : به یعنی «آنرابههاودستهايتانچهرهپس»  و زرنیخ  ، آهک مانند سنگریزه

  هر دو کف  : شخص که  است  این  تیمم  . کیفیت تیمم  نیت  هب «كنيدمسح»و طاهر   پاك

  روی  تمام  خود بکشد که  بر روی  را طوری آنها  گاه آن ، زده  زمین  را به  خویش  دست

  و با دست  زده  زمین  را به  خویش  دست  هر دو کف  را در بر گیرد و بار دوم  وی

  کند و باز با دست  مسح  آرنج  تا انتهای  اناز سر انگشت را  خویش  چپ  ، دست راست

  وی  از دستان  بخشی  هیچ  که  نماید، طوری  مسح  گونه همین خود را  راست  ، دست چپ

بر شما   که چنان «استآمرزندهعفوكنندههللاهرآينه»نماند   باقی  مسح  بدون  تا آرنج

 و  در تیمم  دادن  رد آمرزید و با رخصتموا  و تقصیر شما را در این  کوتاهی عفو کرد و

وجود   توانید در هنگام ، شما می نمود بنابراین  ، بر شما رحم تکلیف  عرصه  ساختن  فراخ

 نماز بخوانید.  وضو یا غسل  عکر، بدون
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چیز  سه  دیگر به  بر امتهای»فرمودند:  صاکرم رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  گردانیده  فرشتگان  ما در نماز مانند صفوف  صفوف  که  این  : اول مای شده  داده  برتری

  خاك  که  این  شد. و سوم  ما مسجد گردانیده  برای  زمین  عرصه  همه  که  این  شد. دوم

 «.نیافتیم  آب  که  شد ی هرگاه  گردانیده  کننده ما پاك  برای  زمین

  که  است  کرده  اهلل عنها روایت رضی  شهاز عائ  : بخاری تیمم  مشروعیت  نزول  سبب

« الجیش ذات»  ، یا به بیابان  به  و چون  رفتیم  بیرون  در سفری صخدا  با رسول»فرمود: 

پیدا   بند من تا گردن کردند  درنگ صخدا  رسول  شد، پس  پاره  بند من ، گردن رسیدیم

  با ما آبی  هم  بود و نه  آبی  نه  بیابان  کردند و در آن  درنگ  نیز همراهشان  شود، مردم

  عائشه  که  بینی رفتند وگفتند: آیا نمی  نزد ابوبکر پدرم  مردم  هنگام  ، در این وجود داشت

و   است  آبی  در اینجا نه  که در حالی ، ساخت  را معطل  و مردم صخدا  کرد؟ رسول  چه

و   نهاده  را بر زانویم  سرشان ص  رسول که  درحالی   پس دارند؟!  همراه  به  آبی  مردم  نه

  و مردم صخدا  : رسول گفت  من  به  کنان آمد وسرزنش بودند، ابوبکر  رفته  خواب  به

و  دارند؟!  همراه  به  آنها آبی  و نه  است  اینجا آبی در  نه  که درحالی  ای ساخته  را معطل

  گاه بگوید، آن  بود که  خدا خواسته  آنچه  گفت داد و می می ادامه   سرزنشم  به  گونه همین

مرا   مزانوی  بر روی صخدا  رسول  جز خواب  کرد و چیزی  من  در پشت  زدن  به  شروع

  تعالی  برخاستند و حق  از خواب صخدا  اثنا رسول  . در این داشت بازنمی  از تحرك

حضیر   اسیدبن  وقت  در این  کردند. هم  تیمم  همه  کرد و مسلمانان  نازل را  تیمم  آیه

  ار آنسو  من  را که  شتری  گاه . آن شما نیست  برکت  اولین  این ابوبکر!  خانواده  : ای گفت

 «.یافتم  بند خود را در زیر آن و گردن  درآوردم  حرکت  از جا به  بودم

  

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   
  قلب به «ننگريستي»اند   مراد یهودیان «اندشدهدادهازكتابايبهرهكهكسانيآيابه»

ميگمراهيآنان»  است  ، تورات ؟ مراد از کتاب خویش   بدل  هدایت  و به «خرندرا

 پیامبر ما حضرت  نبوت  بر صحت  حجت  شدن بعد از روشن  کنند، چرا که می

 بر یهودیت  ، هنوز هم و انجیل  وراتدر ت  ایشان  بعثت  به  و وجود بشارت صمحمد 
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مي»اند  مانده  باقی  كهو راهخواهند نيز گمشما   گمراهی  به  : آنان یعنی «كنيدرا

دیگر،   های و با نیرنگ  و انکار حق  با کتمان  خواهند که می  بلکه  اکتفا نکرده  خودشان

 کفر ورزید. صمحمد  برند تا به بدر  حق  را نیز از راه  شما مؤمنان

  

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ
  شما از گمراهی  برای  که  آنچه  و به «شماداناتراستدشمنانخدابه» ! مؤمنان  ای «و»

شماباشدخداسرپرستكهاستوكافي»دارد  می  بر حکرتان  از آنان  طلبند، پس می

ياورشماباشدكهاستوكافي کارساز و یاور  خدا  که  است  کافی : یعنی «خدا

  وی  و نصرت  والیت  به  دهد، پس  تان نبرد، نصرت  ها و سنگرهای و در جبهه  شما بوده

 نطلبید.  و نصرت  والیت  را به  اکتفا کنید و دیگران

  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڃ  چ  چ    ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
آنانبرخي» معاند   شما را بر یهودیان خدا ! مؤمنان  : ای یعنی «انديهوديكهاز

: از  یعنی باشد،  سخن  ابتدای  عبارت  این  که  است  محتمل  دهد. همچنین می  نصرت

جاهايكلمات»  هستند که  گروهی  یهودیان از برميرا   و ازجمله «دانندگرخود

  آن  دیگررا بجای  کلماتی  و در عوض  برداشته  آن  را از مواضع صاکرم  رسول  اوصاف

و»کنند  می  تأویل  آن  حقیقی  را بر غیرتأویل  : کلمات که  است  دهند. یا مراد این قرار می

را   سخن  این  که  است  محتمل امر تو را. «ونپذيرفتيم»تو را   سخن «گويند:شنيديممي

بشنو»باشند   گفته  آهسته گردي»  که «و   علیه  آنان  از سوی  نفرینی  این «ناشنوا

ٹ  ٹ  ﴿:  یا معنای گردند! برمی از حق  گونه این  باد که  ی مرگشان  است ص پیامبراکرم

و   مدح  احتمال ، ظاهرا سخن  این  بگیر. که ما را بشنو و نشنیده   : سخن است  این ﴾ٹ 

  این  به  را نشنود و ذم  ناخوش  تو سخن  : گوش که معنی  این  به  هر دو را دارد، مدح  ذم
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با»را   سخن  و این 1. کن  ما التفات  : به : یعنی﴾ٹ﴿ ! ناشنوا گردی  کاش  : ای که  معنی

  هم در  سخن  در لفافه  را طوری  خویش  دشنام  گویند. یعنی می «خودزبانپيچانيدن

طفره   حق  از گفتن  بازی با زبان ! نبرد. آری  پی  مرادشان  حقیقت به  کسی  آمیزند که می

  چیزهایی  سوی به  و کنایه  را با تعریض  هایشان دارند زبان  که  ای وپلیدی  و از خبث  رفته 

درزدنقصدطعنهوبه»اند  داشته  نپنها  در دلهایشان  سازند که می  گردانند و کج برمی

ا : اگر او پیامبر بود، قطع کنند که می  استدالل  گویند زیرا چنین را می  سخن  این «دين

  ساختن  با آگاه  سبحان  خدای  ! که دهیم می  )راعنا( او را دشنام  ما با گفتن  که  دانست می

گفتند:ميواگرآنان»اثر گردانید  را بی  شاناستدالل  امر، این  از این صپیامبر خویش

وبه»  گوییم ما می  راکه  آنچه «وبشنو»  از دستورت «برديموفرمان»را   سخنت «شنيديم

بنگر گفتند:  بگیر(، می  : بشنو ونشنیده غیر مسمع  )اسمع  جای به  : اگر آنان یعنی «ما

تند: )انظرنا: گف ، می است  دشنام  عبری  در زبان  )راعنا( که  جای : بشنو(، و اگر به )اسمع

  : این یعنی «تربودودرست»گفتند   از آنچه بود «بهترآنانقطعابراي»در کار ما بنگر(؛ 

ٿ  ﴿:  جمله  ، یعنی اولشان  استوارتر و بهتر از سخن تر و درست در نزد خداوند

  را در پیش  درستی  و روش  راه  آنان «ولي»بود،  ﴾ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

آنان» رو  ننگرفتند و از همی بهخدا : از  یعنی «استكردهلعنتكفرشانسببرا

  و آن «آورندمگراندكينميايمانودرنتيجه»  است  نموده  طردشان  خویش  رحمت

  ، نه الهی  از پیامبران  بعضی  و به  آسمانی  از کتابهای  بعضی  به  ایمانشان از:  است  عبارت

 آورند. می  راستین  ایمانی  از آنان  : فقط اندکی است  این  دیگر. یا معنی  پیامبران و  کتب  به

 

 

  

                                                 
1
رش   معنـاي  به«  رع»  از ريشه  عربي  . )راعنا( در زبان گذشت« 041/ آيه»  بقره  )راعنا( در سوره  در باب  سخن 

 . است  انگلييس  اندر زب« بد»  و برابر با واژه
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ژڑ  ڑک  ک ک  ک  گ  گ    ڈ  ڈ   ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ںڻ  ڻ ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
فرستاديمآنچهبه!كتاباهلاي» تصديقفرو باكهاستچيزيهمانكنندهو

ايمانشماست آورید.  ، ایمان  است  تورات  کننده تصدیق  که  قرآنی  : به یعنی «آوريد،

  آنان  که  جهت  دهد، بدان می  بیم  خویش  از سوی  خشمی  را به  آنان  تعالی  حق  سپس

کردند.   عمل  ضدآن  را فروگکاشتند و به  از آن  ، پیروی و با وجود آن  را شناخته  حق

  : صورتهای یعنی «ومحوكنيمرامسخهاييچهرهكهآنازپيش»آورید   ایمان ! آری

را   هایتان چهره  که  گونه ، بدین محو کنیم  آن  ها و مشخصات شما را با محو نشانه

  را از میان  هایتان ها و دهانها وابروها و چشم و بینی  گردانیده  گردنهایتان  پشت  همچون

، آنها را  صورت  عالئم  محو کردن : بعد از یعنی «نيمگرداآنهارابازپسپس»  برداریم

  بگردانیم  پشتهایتان  را از طرف  صورتهایتان  که  گونه ، بدین گردانیم  قفا باز پس  موضع  به

  را به  هایتان . یا چهره آوریم  بیرون  گردنتان  را ازپشت  روید و چشمانتان  قهقرا راه  به  که

  بر زمین  سر و صورتتان  که  ، طوری آوریم  بدنتان  باالی  را به  بدنتان  ینو پای  بدنتان  پایین

  مجازاتشان  بودن  و سهمگین  سخت  خود، بر عکاب  این  که هوا باشد.  رو به  و پاهایتان

  لعنت «كرديمرالعنتسبتاصحابكه،چنانكنيمرالعنتياآنان»کند  می  داللت

و   بوزینه  به  آنان  نمودن  بود از: مسخ  روز شنبه( عبارت  شکنان حرمت)  سبت  اصحاب

اند  ملعون  هر زبانی  به  که  است  سبت  اصحاب  اند: مراد، خود لعنت گفته  .بعضی خوك

 ، در هر است  یافتنی  تحقق  ناخواه خواه  وی  : فرمان یعنی «پذيراستانجاموامرالهي»

  شدن مسلمان ، سبب آیه  این  که  است  شده  نماید. روایت  را اراده  آن  او تحقق  که  زمانی

 احبار گردید.  کعب

  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   

ۇ  
  که  کسی : برای یعنی «بخشايدشود،نميورزيدهاوشركبهراكهمسلماخداونداين»

وجود   وی  شرك آمرزش  ، احتمال است  نکرده  توبه  از آن  از مرگ  و قبل  مرده  بر شرك
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غيرآن»ندارد  هركهو بر ميرا   از گنهکاران  شرك  اهل : غیر یعنی «آمرزدخواهد

  ، پس است  وی  اراده  به  امر موکول  داخلند و این  تعالی  حق  آمرزش  در مشیت  مسلمین

را ی   هر گناهی  که  این آمرزد، ولو بخواهد می  که  از موحدان  رکسه  برای  تعالی  حق

  باشند ی که  نکرده  هم  توبه  خویش  و از گناه  گردیده  ی مرتکب  یا صغیره  از کبیره  اعم

و»کند  می  بخواهد عکاب  که  را هم  ی و هرکه  است  و جماعت  سنت  اهل  مکهب  این

  زیرا شرك «استبربافتهراعظيميگناهرزد،درحقيقتوخداشركبهكههركس

  اهلل عنها آمده رضی  عائشه  روایت  به  شریف  . در حدیث است  کبیره  گناهان  بزرگترین

  حق  که  است  : دیوانی است  دیوان  سه  عزوجل  در نزد خدای  اعمال  دیوانهای: » است

را فروگکار  از آن  چیزی  تعالی  حق که  است  وانیدهد و دی نمی  اهمیتی  آن  به  تعالی

را   آن  تعالی  حق  که  آمرزد. اما دیوانی نمی را  آن  تعالی  حق  که  است  کند و دیوانی نمی

ڻ  ڻ  ۀ  ﴿:  است  فرموده  عزوجل  ، خدای اوست  به  ورزیدن  شرك  آمرزد، دیوان نمی

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ :  است  ، و فرموده﴾...ۀ   ہ  ہ  ہ    

را   ورزد، خداوند بر او بهشت  شرك خداوند  به  کس هر  : در حقیقت[٥٧المائ    ] ژڌ   

  بنده  ستم  دهد؛ دیوان نمی  اهمیت  آن  به  که اما دیوانی«. 42 مائده/»است(   گردانیده  حرام

ی   کرده  را ترك  آن  که  نمازی یا  ی از روزه  است  خویش  خود و خدای  بر خود در میان

  که  گکرد. و اما دیوانی در می  اگر بخواهد از آن  آمرزد، ولی رانمی  این  متعال  زیرا خدای

،  دیگر است بر یک  بندگان  و ستم  ظلم  گکارد؛ دیوان را فرو نمی  از آن  چیزی خداوند

 «.دارد  قصاص  نخواه خواه  که

  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ىۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  
به» پاككهكسانيسويآيا را   هایی  و برتری  فضایل  با ادعای «شمارندميخود

  فرزندان گفتند: ما  یهود و نصاری  که چنان «؟ايننگريسته»  نیست  آنان  مربوط به که

  نداریم  گناهی  : ما هیچگویند می  که  از مردم  برخی  سخن  نیا مانند ای ! خداییم  ودوستان

از   مردم  بعضی  ، ستایش کریمه اند: مراد آیه  گفته  بعضی ! پاکیم  از گناه  کودکان  و همچون
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کند،  می  خود را تزکیه که  هر کسی  برای  عام  است  هشداری  این  . البته دیگر است بعضی

بلكه»  نیست  اید: چنینفرم می تعالی  شناسد. حق می  عیب  و بی  ستاید و پاکیزه می

  که  از بندگانش  کسانی  او به زیرا فقط «گرداندميرابخواهدپاكهركهكهخداست

  بندگان  ، پس نیستند، داناست  سزاوار آن  که  از آنان  هستند و کسانی  تزکیه  سزاوار این

دیگر  و یک  گکاشتهو تفاخر برهمدیگر ی فرو  طلبی برتری  خود را ی با هدف  باید تزکیه

  آمده اسود مقدادبن  روایت  به  شریف  قرار ندهند. درحدیث  و ستایش  را مورد مدح

  در روایت«. بپاشیم  خاك  مداحان  بر روی  ما دستوردادند که  به صخدا  رسول»است: 

رد، ک  را مدح  ، رفیقش یا نخواسته  از شما خواسته  اگر یکی»...  : است آمده  بکره ابی

را بر   و کسی  پندارم ... می احدا: او را چنین هللا  علی  وال ازکی  ککلک  باید بگوید: احسبه

  مانند روی رشته  : نخ فتیل «رودنميستمبرآنانقدرفتيليوبه»«. کنم نمی  خدا تزکیه

 گناه  اندازه کنند، به می  خود را تزکیه  که  گروهی  : این است  این  . معنی خرماست هسته

ی   خرمایی هسته  روی  رشته  اندازه  ی ولو به  برآن  شوند و افزون می  عکاب  خویش  تزکیه 

  هسته  روی  رشته مقدار  باشند، به  آن  مستحق  نیز که  گیرند و از ثوابی قرار نمی  موردستم

 شود. نمی  کم  خرمایی

  

ى  ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ
  دوستان و  فرزندان  ادعا که  خود و این  در تزکیه «بندندميدروغهللبراچگونهبينب»

بس»خدایند  باشدگناهيكاينكهاستو   مثابه  به  دروغ  : همین یعنی«آشكار

  کافی  وی  از سوی  معصیت  عمدی  دروغگو و ارتکاب  بر بدکاری  دلیل  آشکارترین

 . است

  

ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ         ۈئ  ېئ  ېئ

ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب
 : گفت  که  است  کرده  روایت  از عکرمه  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  حاتم  ابی ابن

شما  گفتند:  آنان  به  مکه  رفتند، مردم  مکه  به  یهودی  اشرف  بن و کعب  اخطب  بن حیی
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  مابگویید؟ پس  ما و محمد به  قضیه  را در باره  ستید، لکا نظرتانه  علم  و اهل  کتاب  اهل

؟  و روشی  راه  دارید و محمد برچه قرار  و روشی  راه  پرسیدند: شما بر چه  آنها از مکیان

شتر را   ، گله آوریم می جا را به  ارحاممان  صله  که  هستیم  دادند: ما کسانی  پاسخ  مشرکان

را   و حجاج  کنیم آزاد می را  ، اسیران نوشانیم می  را شیر و آب  مردم ، کنیم می  قربانی

ما   ارحام  صله  که  است  چیزی همه و بی  کس همه  ، اما محمد مرد بی گردانیم می  سیراب

یا او؟   آیا ما بهتریم  کنند، پس می  از او پیروی« غفار«  از قبیله  حجاج  و رهزنان  را بریده

آيا»فرمود:   نازل  لعزوج  ، خدای پس ترید! یافته بهتر و راه  ند: شما از ویگفت  یهودیان

بهكه»اند   یهودیان  و آنان «شدنددادهازكتابايبهرهكهكسانيسويبهنديدي

  که  و هرآنچه  : کاهن . و طاغوت : سحراست جبت «آورندميايمانوطاغوتجبت

  خویش  پرستش  به  که بجز خدا  معبودی قرار گیرد و هر  شمورد پرست هللبجز ا

باره»قرار گیرد.   مورد اطاعت خدا  باشد، یا در نافرمانی  راضی در كافرانو

كسانياينان»گویند:  می  کافران  درباره  : یهودیان یعنی «گويندمي ايمانكهاز

راهآورده   با مشرکان  احزاب  در جنگ  یهودیان  که رو بود  از همین «ترنديافتهاند،

 شدند.  همدست

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
  رحمت را از  یهودیان  : آن یعنی «استكردهخداوندلعنتشانهستندكهگروهياينان»

  عزوجل  خدای  به  را ی با وجود کفرشان  قریش  رو که  ، از آن است  دور ساخته  خویش

  از هوای  پیروی خاطر دادند و به  برتری  و مؤمنان صخدا  بتها ی بر رسول  و پرستش

  که  خاطر این به نکردند مگر  برخاستند و چنین  ستیزه  به  با حق  طور آگاهانه ، به نفس

هركه»کنند   را جلب  قریش  و پشتیبانی  یاری لعنتو خدا هرگزرا اوبرايكند،

را   و وی  کرده  دفع  را از وی  الهی  فرودآمده  و خشم  عکاب  که «يافتينخواهياوري

 نماید.  و یاوری  یاری
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
:  . یعنی است مفید انکار  استفهام «دارند؟ازحكومتنصيبي»  : یهودیان یعنی «آياآنان»

  ندارند و اگر هم  الهی  از ملک  ای ، یا بهره نرواییو فرما  از حکومت  ای در دنیا بهره  آنان

آن»داشتند  نقيريبهمردمبههنگامدر دادندنميهمقدر و   بخل  شدت  سبب  به«

 . خرماست  هسته  پشت  دارند. نقیر: نقطه  که  حسدی

  

ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ ٹ   ڤ  ڤ 

چ  چ  چ
  رشک  و اصحابشان صخدا  با رسول  : یهودیان یعنی «ورزندحسدميمردمبهبلكه»

  چون «استعطاكردهايشانبهخويشخداازفضلكهبرآنچه»ورزند  و حسد می

خاندانمابهدرحقيقت»  روزافزون  و عزت  دشمنان  و سرکوب  و نصرت  و نبوت  قرآن

ما   :آنچه یعنی «بخشيديمبزرگملكيآنانوبهداديموحكمتكتاب»نیز  «ابراهيم

  زیرا یهودیان  نیست  و نوی  ، چیز تازه ایم داده  خویش  از فضل  و اصحابش صمحمد  به

هستند، نیز   ازتبارشان  هم  اسرائیل بنی  که  ابراهیم  خاندان  ما به  دانند که می  خوب

  به صخدا  با رسول  یهودیان : قولی  . به دادیم  یعظیم  و فرمانروایی  و حکمت  کتاب

گردانید و   را مباح  زن  با نه  ازدواج  ایشان  برای  سبحان  خدای  حسد ورزیدند که  این

را در   آنچه  عزوجل  خدای  ندارد. پس  دیگری  غم و  هم  با زنان  گفتند: او جز ازدواج

نیز از ایشانند ی   و داوود علیهماالسالم  سلیمان هی ک  و خاندانش  ابراهیم  به  باره  این

و   و حکمت  کتاب  نیز هم  ایشان  به خداوند آورد زیرا  یادشان بود، به  بخشیده

 بودند. صمحمد  حضرت  بسیار بیشتر از زنان  زنانشان  بود و هم  بخشیده  حکومت

  

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ
آوردندوايمان» صپیامبر ما  : به یعنی «ويبه»  : از یهودیان یعنی«انازآنبرخيپس»

از   یهودیان از  : برخی که  است  ، مراد این قولی  به «برتافتندازاورويازآنانبرخي
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تفسیر   این  کردند ی که  اعراض  ایشان  به  شده  داده  و فضایل  ابراهیم  خاندان  داستان

 «استبسپرشرارهدوزخآنانوبراي»دارد   و هماهنگی  بیشتر انسجام  آیات  سیاق با

 . بر کفر و عناد و مخالفتشان  مجازاتی  عنوان  به

  

ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ    ژ  ژ  ڑ

ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
كهكسانيدرحقيقت» كفرورزيدهآياتبهرا بهما آتشيزودياند،  عظیم «در

 که «ديگريپوستهاي»گردد   و سوخته «پختهپوستهايشانهرگاهكهدرآوريم»

  تأثیری ، بدنهایشان  به  عکاب  کار در رساندن  زیرا این «نهيمبرجايش»باشد   ناسوخته 

  را دوباره  اولی  پوست  همان  تعالی  حق  که  است  این  اند؛ معنی گفته  فزونتر دارد. بعضی

  احساس  سوخته  پوست : از آنجا که یعنی «رابچشندتاعذاب»گرداند  باز می  تنشان  به

درد و   تا هرگز احساس  گردانیم را از نو بازمی  دهد، پوستشان می  را ازدست  درد و الم

 از عمر  تیباشد. در روای  واستمرار داشته  دوام  برآنان  و همیشه  نشده  قطع  از آنان  الم

غالبهللاهرآينه»« شود می  عوض  بدنشان  پوست صدبار  در هر ساعت: » است  آمده

با   که  در آنچه  است  ، با حکمت گرفتن  در انتقام  است  : غالب یعنی «استحكيم

 دهد. می  انجام  مجرمان

درد   احساس  که  علمی  حقیقت  زیرا این  است  کریم  قرآن  معجز علمی  از آیات  آیه  این

  قرار دارد، حقیقتی  بدن  در پوست  حسی  و اعصاب  داشته  رابطه  بدن  مستقیما با پوست

 . است قادر شده  آن  کشف  اخیرا به  طب  علم  که  است

  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ   ے  ے  

ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
ازكهاند،درباغهاييكردهشايستهوكارهايآوردهنايماراكهكسانيزوديوبه»

درآوريماستجاريجويبارانزيرآن براي، جاودانندودرآنجادرآنهميشه.
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داردپاكيزهزنانآنانبراي   دنیا عارض  بر زنان  که  پلیدیهایی  از همه  که «وجود

آنان» شود، پاکند می بهو درآوريمسايهاريسسايهرا   ساری : سایه ظلیل ظل «گستر

.  نیست  راهی  آن  اندرون  را به  هرگز گرما و سموم  که  است  و پایداری  و خوب  انبوه

و   برخورداری  و لکت  نگاه  ، با لکت آنان  برای  در بهشت  جاودانگی  که  است  سان بدین

  گرداند ی درحدیث  روزیمان  منان  خدای  گردد ی که جا می فضا و محیط، یک لکت

  در بهشت همانا»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف

  پایان رابه  پیماید، اما آن می  راه  صد سال  سار آن سوار در سایه  که  است  درختی

 «.جاویدان( است  الخلد )درخت ، شجره درخت  رساند ی این نمی

  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ      ۇ  ۆ

ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ
در   الهی  خطاب «آنهابسپاريداهلهارابهامانتدهدكهميشمافرمانخداوندبه»

و   فرایض  ایاد  ، هم خطاب  این  شود، پس امانتها می  در تمام  مردم  تمام  شامل  آیه  این

  در میان  عادی  های امانت  و هم  است  انسان  بر دوش  تعالی  حق  امانت  را که  تکالیف

  آنان  و در پیشاپیش  کریمه  آیه  مخاطبان  از نخستین  گیرد. اما زمامداران را دربر می  مردم

از   صادره  فرامینو   احکام در  عدل  و جستن  ، رد مظالم امانت  کردن ادا  قراردارند، پس

  که  . و چنان است  زمامداری در مسند  و تکالیفشان  واجبات  ، جزء اولین آنان  سوی

تا   است  واجب  مردم  ، بر همه بنابراین داخلند  خطاب  نیز در این  از مردم  گفتیم؛ غیرآنان

امور،   در همه و  نموده  و بررسی  تحقیق ها و اخبار ، در گواهی ها را بازگردانده امانت

،  گردانیده  تو را امین  که کسی  به: » است  آمده شریف  نمایند. در حدیث  صحیح  داوری

به»«. نکن  ، خیانت کرده  توخیانت  به  که  کس  را بسپار و بر آن  امانت فرمانو شما

در   تمراد از عدال «كنيدحكمعدالتشويد،بهحاكممردمميانچوندهدكهمي

نیابد و   گرایش  دعوی  از طرفین  یکی  سوی به ، یا قاضی  : حاکم که  است  اینجا این

از او   که  و منفعتی  ، یا مصلحت و مقام  ، یا جاه وی  خاطر قرابت را به  کس  ، هیچ بنابراین

  باید مطابق  ندهد، بلکه  برتری  بر خصمش  آلود دیگری هوس  تمنا دارد، یا هر غرض
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  همان  نفع  ، فقط به است  ساخته  روشن  وی  برای  کریم  نبوی  و سنت عظیم  قرآن  که  نچهآ

  براساس  مردم  باید در میان  حاکم ! . آری است  وی  از آن  حق  که کند  حکم  کسی

واقعا   کسی  که  دهد، مگر این  برتری  را بر دیگری  یکی  که  آن کند، بی  حکم  مساوات

  ، یا از اهل بوده  کوش سخت  حصال  باشد، مثال در عمل  و برتری  فضل ین ا  صاحب

استنيكوچيزيدرحقيقت»در جهاد، یا نظایر اینها باشد   ، یا نیرومندی ، یاعلم خبره

بهآنچه را شما ميآنخدا حقيقتپند در شنوادهد،   حکم  آنچه  به  است «خدا

  داند که او می  کند، پس را صادر می  حکمش  که ، هنگامی محاک  به «بيناست» کنید می

  نفس  هوای  مطابق  که  ، یا این است  عدالت  جویای  خویش  در حکم  آیاحاکم

  حاکم  همراه  عزوجل  خدای: » است  آمده  شریف  . در حدیث است  کرده  حکم خویش

 «.گکارد وامی  خودش  و را بهکرد، ا  ستم  چون  نکند، پس  ستم  که  گاه تا آن  است

را از   کعبه  ، کلید خانه مکه  در روز فتح صخدا  : رسول است  آمده  نزول  سبب  در بیان

را   آیه  این شدند  خارج  از خانه  که  شدند و هنگامی  گرفتند و وارد خانه  طلحه  بن عثمان

 دادند.  او بازپس  کلید را به و  را فراخوانده  طلحه  بن عثمان  گاه کردند، آن می  تالوت

 مردم  همه  و شامل  است  عام  آیه  این  : حکم برآنند که  ، بیشتر مفسران هر حال  به

  اسالمی  جامعه  و زمامداران  فقط در مورد حکام  آیه  اند: این گفته  هم  باشد. بعضی می 

 . است  شده  نازل

  

مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   

يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث     مب  ىب 
  میان  چون  داد که  را فرمان  اسالمی  امر جامعه  و والت  قضات  سبحان  خدای  که  گاه آن

  را به  نمایند؛ دراینجا مردم  حکم  و عدل  حق  کنند، باید به می  و داوری  حکومت  مردم

اطاعت!مؤمناناي»دهد:  یم  فرمان  از آنان  اطاعت را   باز کتا  با اطاعت «كنيدخدا

  از سنت  و اطاعت در حیاتش  وی  از شخص  با اطاعت«كنيدوپيامبررااطاعت»  وی

االمر  : اولی یعنی «خويشاالمرراازجنساولي»کنید   اطاعت «و»  بعد از وفاتش  وی

  اطاعت  . فرمان طاعتی  دارد و نه  والیتی  بر مسلمان  نه  غیر مسلمان  را، اما حاکم  مسلمان
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  یا قاضی  اگر حاکم  که  است  رو مقدم  آن از  از حکام  اطاعت  بر فرمان  از خدا و رسول

مردود   صادر نمایند، حکمشان  وی  خداو رسول  با حکم  مخالف  ، حکمی یا غیرآنان

  والیت  دارای  که  کسانی  و کلیه  و قضات  نسالطی اند از:  االمر( عبارت . و )اولی است

  ایشان  در اوامر و نواهی  آنان  مراد آیه؛ اطاعت  . البته طاغوتی  والیت  باشند نه می  شرعی

  هیچ  نباشد زیرا برای  الهی  معصیت  متضمن  اوامر و نواهی  این که  است  گاه تا آن

از   بسیاری  در احادیث  حکم  این  که ن، چنا نیست  اطاعتی هللا در معصیت  مخلوقی

اند،   و فقاهت  قرآن  االمر؛ اهل اند: اولی گفته  . بعضی است  شده  ثابت نیز صخدا  رسول

 دارند.  علم  آن  به  که  دهند درحالی می  فتوی  حق  کنند و به امر می  حق  به  که  آنان : یعنی

علما و  و  است  عام  کریمه االمر در آیه اولی  معنای  که  است  روشن»گوید:  کثیر می ابن

  دیگری  شریف  باید دانست؛ از مفاد حدیث«. اعلم هللشود ی وا می  امرا هر دو را شامل

آنها   اولین  بیعت  خلفا و امرا، باید به  کثرت  : در هنگام آید که برمی  ابوهریره  روایت  به

خود   کردید با حکام  دیگر، یا اختالف یک  انمی «كرديداختالفهرگاهپس»وفا کرد. 

چيزي» بهآن»از امور؛  «در عرضهسويرا پيامبر و   داشتن  عرضه «بداريدخدا

  و عرضه  است  وی  حکیم  کتاب  به  امر مورد اختالف  دادن  خدا؛ همانا ارجاع  سوی به

  با سؤال  در حیاتشان  است  شانای  سوی امر به  آن  دادن  پیامبر؛ ارجاع  سوی به  داشتن

 ! . آری بعد از وفاتشان  ایشان  مطهره  بر سنت  است  آن  داشتن  و عرضه  از ایشان  نمودن

به»کنید   چنین باید این بازپسيناگر روز و خداوند عرضه   این  پس «داريدايمان

  امری  کنندگان بر اختالف،  و سنت  کتاب  به  امور مورد اختالف  دادن و بازگشت   داشتن 

دارند   ایمان  و روز آخرت خدا  به  که  است  کسانی  و از شأن  بوده  امیو الز  حتمی

 «اين»  است  طاعت  ، مقتضای وکشمکش  نزاع  در حالت  و سنت  کتاب  به  زیرا بازگشت

و»  مدت  در کوتاهشما   برای  است «بهتر»  شده یاد  مراجع  به  امر اختالفی  دادن  بازگشت

شما   کار نیز برای  و انجام  اعتبار عاقبت  امر به  : این یعنی «اعتبارتأويلبهنيكوتراست

  یابید ی چنانچه می  دست  آن  به  و نزاع  اختالف  خود در هنگام که  است  بهتر از تأویلی

 برگردانید.  وی  غیر خدا و رسول  را به  امر مورد اختالف
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قرار   در شرایطی  : اگر انسان است  این  اند و آن کرده  را مطرح  نجا علما سؤالیدر ای

  اطاعت باید  کسی  بود، او از چه  مشروع ، کافر یا غیر بر جامعه  حاکم  نظام  که  گرفت

  گونه این  سؤال  این  به« التفسیر فی  ساساأل«  در تفسیر خویش  سعیدحوی  کند؟ شیخ

  و قانون  نظام از  اجباری  طاعت  است؛ یکی  طاعت  در اینجا دو نوع: » تاس  داده  پاسخ

  نهد و دیگری  گردن  آن  باید به  نخواه باشد و خواه  نداشته  اختیاری  آن  در قبال  انسان  که

،  حکام از آن  ، نه همچو حالتی در  اختیاری  : طاعت که  . باید گفت است  اختیاری  طاعت

  در فتاوای«. هستند  نبوت  بران میراث  زیرا ایشان  است  ربانی  علمای  ناز آ  بلکه

  صادر کرد که  اگر زمامدار حکمی  که  باره این در  احناف  فقهای: » است  آمده  عابدین ابن

  باید از رأی  اند: در همچو حالی دانستند، گفته می را زیانبار  وی  تنفیک حکم  اکثریت

 «.کرد  پیروی  اکثریت

 ها از سریه  یاسر در یکی  ولید و عماربن  خالدبن  مناقشه :كريمهآيهنزولسبب

خالد  داد، ولی  امان  از مشرکان  فردی  جنگ( بود زیرا عمار به  برای  اعزامی  های )گروه

 صخدا  رسول آنها نزد  و وقتی  پکیرفت را نمی  وی  دادن  بود، امان  امیر گروه  که
او را از   ساختند، ولی عمار را نافک  دادن  امان  که حالی  در عین صخدا  رسولآمدند؛ 

  کریمه  آیه  گاه کردند، آن  نهی بدهد،  امان  کسی  امیر به  خواسته  رغم  به  در آینده  که  این

 . است  امرا واجب  اطاعت  آید که نیز بر می  نزول  ، از سبب شد. بنابراین  نازل

  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ 

ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ    ٿ
ننگريستي» برتوآنچهبه»  کنند که : ادعا می یعنی «پندارندميكهكسانيسويبهآيا

ايمان»  هیال  بر پیامبران«شدهازتونازلپيشآنچهوبه»  و قرآن  از وحی «شدهنازل

كهمي»  همه با این  ولی «اندآورده بهميانداوريخواهند را طاغوتسويخود

  که  بر هر کسی  است  عزوجل  خدای  بیانگر انکار و استبعاد از سوی  آیه  این «ببرند؟

  سوی به ، خویش  خواهد تا در قضایا و دعاوی می  با وجود آن  را دارد ولی  ایمان  ادعای

  چگونه برود. پس  و دادخواهی  داوری  به صرسولش  و سنت خدا  غیرکتاب
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  کتابهای  به روند، می  داوری  به  و طاغوتان  و بتان  نزد کاهنان  که  گفت؛ کسانی  توان می

و   غیر کتاب  به که   است  و هر مرجعی  و هرکس  : کاهن طاغوت دارند؟!  ایمان  آسمانی

  و پیروان  با لشکریان  است  در اینجا، شیطان  : مراد از طاغوت قولی  کند. به  حکم  سنت

  علیه  وتجاوز و مبارزه  در طغیان  که  است  هر کسی  طاغوتدیگر:   قولی  . به خویش

اندكهيافتهقطعافرمانكهباآن»  است  صحیح  اقوال  این  گکرد. و همه از حد می  اسالم

ببرند،   طاغوت  سوی خود را به میان  خواهند داوری می  : چگونه ییعن «كفرورزندبدان

  و پیام  دین  به  که  هرکسی  به  دهد که می  فرمان  چنین  آنان  به  آسمانی  کتابهای  که درحالی

دورگمراهيرابهآنانخواهدكهميوشيطان»کند، کفر ورزند  نمی  حکم خداوند

  استمرار داشته  مرگشان  تا هنگام  که  ای گمراهی  : به یعنی «اندبكش»  از حق«ودرازي

 باشد.

  

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

ڇ
سويبهوكردهخدانازلآنچهسويبه»  منافقان  : به یعنی «شودگفتهآنانبهوچون»

پيامبربياييد در  صپیامبر و شخص خدا  کتاب  سوی  به  خواهی  داوری  : به یعنی«

ازتوكليبهكهبينيراميمنافقان»بیایید   از وفاتش  پس  وی  سنت  سوی و به  حیاتش

بر   روی صوپیامبر  قرآن  ، از داوری : با تنفر و انزجار تمام یعنی «كنندمياعراض

 تابند. می

  

ڑ   ڑ          ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 

ک  ک  ک  
 «برسدمصيبتيكاروكردارپيشينشانسبببهآنانبهكهگاهآناستچگونهپس»

  گناهانی  سبب به  که  گاه خواهند کرد آن  خواهد بود و چه  چگونه  : حالشان یعنی

 فتار مصیبت، گر طاغوت  سوی  به  خویش  قضایای  اند و از جمله؛ بردن شده  مرتکب که



488 

اند   ناتوان مصیبت  آن  ، از دفع حالتی  در چنین  آنان  که  است  یقین ! گردند؟ آری  سنگینی 

ميسپس» تو به»کنند  می  عکرخواهی  و از کارکرد خویش «آيندنزد سوگندو خدا

  قضایای  : ما از بردن یعنی«نداشتيمقصديوموافقتماجزنيكوييخورندكهيم

دو   میان  وتوافق  و ایجاد سازش  و نیکوکاری  نزد غیر تو، جز احسان  داوری  به  ویشخ

  با تو نبوده  ما ستیز ومخالفت  قطعا هدف  ، پس ایم نداشته  قصد دیگری  ، هیچ خصم

 ! ایم هرگز اعتقاد نداشته  داوری  آن  صحت  و به  است

 کند: یم  تککیب  گونه را این  آنان  عزوجل  اما خدای

  

ڱ   ں   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ں  ڻ ڻ
.  باحق  و دشمنی  از نفاق «استدردلهايشانداندآنچهخدامياندكهگروهياينان»

  عکرشان و از پکیرش «كناعراضازآنانپس»اند  منافق  آنان  داند که : قطعا می یعنی

آنانوبه»  ده و هشدارشان  بیم  نفاق  شوم  : از فرجام یعنی «دهوپندشان»  برتاب  روی

  جز خودشان  که آنها در خلوت  . یا به آنان  نفسهای  : در حق یعنی «آنانهايبگودردل

  را که  رسا و بلیغ  سخنی یعنی «مؤثرراسخني»محضر نباشد، بگو:   در آن  دیگری  کس

خونها   ریختن  را به  مؤثرافتد، مثال آنان  مقصود برد و در آنان  هب  ، راه آنان  در امر پنددهی

  را به  مؤثر افتد و آنان  در دلهایشان  بگوکه  آنان  به  ، یا سخنی ده  بیم  اموالشان  و سلب

 گرداند. باورمند  شان و روش  راه  و انحراف  بدی

از یهود  از انصار و مردی  مردی  رهدربا  آیات  : این است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

و تو   من  میان : گفت می  داشتند، یهودی  دعوا و مرافعه  ای در قضیه  با هم  شد که  نازل

داور باشد!   اشرف بن و تو کعب  من  : میان گفت می  اما انصاری داور باشد! صمحمد

کند،  می  را نیز نقل  آیات  نای نزول   سبب  دیگر در بیان  روایات  که  کثیر بعد از آن ابن

  که  است  کسی هر  زیرادر مورد نکوهش  اینهاست  تر از همه عام  آیات»گوید:  می  چنین

  آیات  در این  در دهد. مراد از طاغوت  تن باطل  داوری  و به  کرده  عدول  و سنت  از کتاب

 «.است  نیز هر باطلی
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ے  ے   ۓ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
  امر ونهی  که  در آنچه «شوداطاعتكهآنمگربرايرانفرستاديمپيامبريوهيچ»

  خدای  رسان پیام ، او . بنابراین وی  توفیق  ، یا به وی  علم  : به یعنی «هللااذنبه»کند  می

باشد، لکا  می  متعال از خداوند  اطاعت  ر واقع، د از وی  اطاعت  ، پس است  عزوجل

در باال   ذکرشان  که «جماعتواگراين»  گردانیدیم  فرض  را برامتش  از وی  اطاعت

ستمبهكههنگامي»  گکشت از   خواستن داوری و  اطاعتت  با ترك «كردندخود

آمدندتوميپيش»  طاغوت   و مخالفتهایشان  جنایاتو  و شقاق  از نفاق  که  درحالی«

و»  خویش  گناهان  برای «خواستندميآمرزشهللوازا»کار بودند  بردار و توبه دست

کردند تا  می  و زاری  : نزد تو نیزتضرع یعنی «كردميآمرزشطلبآنانپيامبرنيزبراي

رارآينهه»  کردی می  آمرزش  طلب  آنان  و برای  خاستی برمی  آنان  شفاعت  به  «خدا

  .(1) خود برای «يافتندميمهربان»و بسیار  «پذيرتوبه»بسیار 

                                                 
 ابن جریر طبری می گوید: -1

 سوره النساء: 22تفسیر کالم پروردگار یکتا در آیه »

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ..﴿

پیش تو می آمدند واز خدا طلب  ... واگر آنان هنگامی که به خود ستم روا می داشتند،».﴾ۆ

برای آنان درخواست بخشش می کرد، بیگمان خدا را بس توبه پکیر  آمرزش می نمودند، وپیغمبر نیز

 .«ومهربان می یافتند

ابو جعفر می گوید: خداوند سبحان در این آیه مبارکه می فرماینید: اگیر آن منافقیان )آنانیکیه در آییات      

ی بسوی حکم وقضیاوت خداونید وداور  وقتی که   همین سوره ی  23پیشین سخنشان بمیان آمد ی از آیه 

   : خوانده شدند... بدو پشت نموده واز او میگریزنید ودیگیران را نییز از او بیاز میی دارنید       پیغمبر او 

 .(21النساء: )  ﴾چ  چ   ڇ﴿

با ارتکاب گناهان کبیره واز آنجمله داوریشان پیش طاغوت. وسرباز زدنشیان از  :﴾ھ  ے  ے   ﴿

 آنگاه که بسوی او خوانده می شوند.حکم کتاب الهی واز فرامین رسول وفرستاده پروردگار 

می آمدند. یعنی: آنگاه که بیه پییش طیاغوت رفتیه بودنید وبیه        () به نزد تو ای محمد :﴾ۓ ﴿

داوری او سر تسلیم خم نموده وراضی شده بودند، توبه کنان وپشیمان از کرده خیویش پییش تیو میی     
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ې  ې  ې      ى  ى  ائ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ ۈ

ائ   ەئ  ەئ  وئوئ
  پیشینیانت بر تو و  شده  نازل  های پیام  به  در مورد ایمان  پندار منافقان  که «نيستچنين»

آننميايمانسوگندكهردگارتپروبه»  باشد، بلکه  راست درتوراكهآورندتا

داور»دارند   و مشاجره  کشمکش  باهم  و در آن «استاختالفمايهميانشانآنچه

جز تو  و احدی  و داور گردانیده  خود حاکم  میان  امورشان  : تو را در تمام یعنی «گردانند

 «درخودنيابنددلتنگي،هيچكرديداوريرآنچهدگاهآن»برنگزینند و   داوری  را به

  این  که  گاه آن تا  نیست  کافی صخدا  رسول  داوری  به  دادن  و تن  پکیرش  صرف  پس

  خاطر برنخاسته طیب و  و اطمینان  و از رضایت  نبوده  قلب  ، از صمیم و پکیرش  اذعان

تسليم»باشد  «شدنيتسليمبه»و انقیادکنند   اذعان  : در ظاهر و باطن یعنی «شوندو

را نیاالید.   آن  مخالفتی  هیچ  نباشد و شائبه  آمیخته  در آن  تردیدی  هیچ  که  کامل

  صالح  بندگان  حقیقی  سرمایه  را که  ایمان  تعالی  حق  که  کنیم می  مالحظه  سان بدین

                                                                                                                                            

ان در گکرد ورسوایشان نکنید. وآنگیاه   از خداوند عاجزانه درخواست می کردند که از گناهانش و آمدند.

 :این است معنای گفته الهیی  و نیز از خداوند متعال آمرزش ایشان را درخواست می کرد. پیامبر خدا 

 .﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴿

**** 

 .«بیگمان خداوند را بس توبه پکیر  و مهربان می یافتند».﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ﴿ عبارتو 

ند و از کرده خویش پشیمان شیده توبیه میی نمودنید بیگمیان کیه       بدانها می گوید: اگر چنانچه می کرد

یعنی: خداوند آنها را از آنچه پست وزشیت میی پندارنید بدانچیه میی       خداوند را توبه پکیر می یافتند.

 پسندند بر می گرداند.

 یعنی؛ با آنها مهربان می یافتند. که از روی مهر خویش آنها را بر گناهیانی کیه از آن   ﴾ۆ ﴿و او را 

 توبه کرده اند باز خواست نمی کرد.

* * * * 

مجاهد می گوید: این آیه اشاره دارد به آن یهودی و مسلمانی که برای داوری پییش کعیب بین اشیرف     

 .«رفته بودند...
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  رسول  دادن داور قرار  صد ومرامشانمق  که  گاه کرد تا آن  نفی  ، از منافقان است خدا

در   جانم  که  ذاتی  سوگند به: » است نیز آمده  شریف  در حدیث  که  نباشد. چنان صخدا

  چیزی  پیرو آن  اش و خواسته  هوس  که  آورد تا آن نمی از شما ایمان  ، یکی اوست دست

 «.ام آورده  من  باشد که

  رسول : دو مرد نزد است  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  وارده  از روایات  در یکی

  طرف  علیه  حق ذی  شخص  نفع  به صخدا  )داوری( رفتند و رسول  مرافعه  به صخدا

  طرف ! نیستم  راضی  داوری  این  به  : من گفت  محکوم  شخص  کردند، اما آن  حکم  ناحق

و  ! برویم  مرافعه  به ابوبکر نزد  که  این : ؟ گفت باید بکنم  چه  من  پرسید: پس  از وی

  اند. اما رفیق  فرموده صخدا  رسول که  است  همان  : حکم رفتند، او گفت نزد ابوبکر

رفتند  نزد عمر ! رویم می : نزد عمر نشد وگفت  راضی  هم ابوبکر  فیصله  به  وی

پرسید: آیا   محکوم  از شخص ، عمر باز گفت عمر  ماجرا را به  حق  و صاحب

  به عمر  گاه ! آن داد: آری  پاسخ  گوید؟ محکوم مرد می  این  که  است  چنین  موضوع

جدا کرد.   را از تنش  محکوم  سر آن  آمده  بیرون  برهنه  مشیریو با ش  رفت  اش خانه

 شد.  نازل  کریمه  آیه  این  بود که  همان

 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
خودراكه»  گردانیدیم می  و فرض  داشتیم : مقرر می یعنی «نوشتيمميواگرمابرآنان»

بيرونخويشهايياازخانه»  مقرر داشتیم  چنین  اسرائیل بر بنی  که  همچنان «بكشيد

  که «ازآنانكارراجزاندكياين»کنید   هجرت  : از دار و دیار خویش یعنی «رويد

بر   دین کار  که  جهت  بدان «كردندنمي»اند  ساخته  خالص  خداوند متعال  خود را برای

 نادراند.  که  هم  و مخلصان  دشوار است  ناخالصان

  است  این  دارد و آن  بر بندگانش  تعالی  حق  که  است  بیانگر مقدار حقی  کریمه  آیه  این

  قتل را به  بندگانش  تعالی  اگر حق  کنند، پس  اطاعت  و امرش  باید او را در شرع  که
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در   تن  وموطنشان  منازل  ترك  کنند، یا به  خودکشی  که  این  داد، یا به همدیگر دستور می

کار را   اگر او این بود، اما  واجب  بر بندگانش  وی  حضرت  اطاعت  گمان دهند، بی

 کردند. را اجرا نمی  فرمانش  از بندگانش  کرد، جز اندکی می

  از زمره عمر  که  از صحابه  : جماعتی است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

، ما  داشت می مقرر  گفتند: اگر پروردگار ما بر ما چنین  آیه  این  نزول  بود، در هنگام  آنان

  عافیت  سختی  تکالیف  ما را از چنین  او را که  ستایش  ، ولی بستیم کار می او را به  فرمان

در   ایمان  هستند که  مردانی  من  همانا از امت»فرمودند:  صخدا  رسول  بخشید. پس

پندبدانراكهآنچهواگرآنان» «.و استوار است  محکم  پایدارتر از کوههای  دلهایشان

کار   این «بستند؛قطعاكارميبه» صخدا  و انقیاد رسول  شرع  از پیروی «شوندميداده

  بر حق  گامهایشان «دراستواري»بود  «ترومحكم»  در دنیا و آخرت «بهتربودبرايشان»

  ای هلحظ  خویش  در امر دین  هنگام  ا آنها در اینوقطع  ایمانهایشان  و ثبات  و پایداری

در   که  : درصورتی یعنی «صورتودرآن»دادند  نمی خود راه   به  تردید و اضطراب

از»و مستمر  «بزرگيقيناپاداشي»  بودند، ما هم می  فرمان به  گوش  اوامر ما چنین  قبال

راستراهيرابهوقطعاآنان»شد  نمی  هرگز قطع  که «داديمميآنانبهنزدخويش

 . ساختیم می  راهیاب  آن  سوی را به  ودلهایشان «كرديمميهدايت

  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ
خداوندبرهستندكهكسانيكنند،درزمرهازخداوپيامبراطاعتكهوكساني»

 برایشان  که  آنچه  به  و رساندنشان  در بهشت  وارد نمودنشان  به «استنمودهانعامآنان

صديقانپيامبران»  همراهی «از»    انبیای فاضل  پیروان  . صدیقان است  نموده  آماده «و

را   پیامبرانش و کتابها و خداوند  دین  به  تصدیق  که  است  : کسی : هستند. صدیق عظام

،  است رسیده  بلندی  های جایگاه  به  میدان  و در این  خود رسانده  مراتب  ترین نهایی  به

نیز  «و».  وحضور است  مراقبه  در حال  و باطنش  صداقت  به  آراسته  ظاهرش  که  طوری به

  برایشان  تعالی  حق  هستند که کسانی  کنند، در زمره  از خدا و پیامبر اطاعت  که  کسانی
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را   شایسته  اعمال  : صاحبان عنیی «صالحان»  همراهی «و»خود   راه «شهيدان»  همراهی

واينان»  نموده است  ، آماده نیکو گشته  و اعمالشان  آمده  و سامان  صالح  به  احوالشان  که

  این  معنای»گوید:  کثیر می . ابن«هستند»  و همدمانی  : همرهان یعنی «رفيقانينيك

  اللهم:  است  د، نیز همینفرمودن  رحلتشان  هنگام  به ص حضرت آن  که  شریف  حدیث

  از احادیث  که  گونه همان«. کنم می  برتر را انتخابواالتر و   رفیق : بارخدایا! ألعىلا  الرفيق

دنیا   ، میان خویش  وفات  در بیماری  که  ، جز این نیست  پیامبری  آید؛ هیچ بر می دیگر نیز

 . است  شده  مخیر ساخته  وآخرت

  فرمود:مردی  که  است شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  عنها در بیاناهلل  رضی  از عائشه

محبوبترید و   از خودم  یقینا شما نزد من ا ! : یا رسول آمد و گفت صاکرم  نزد رسول

یاد شما  و به  هستم خویش   در خانه  چون  محبوبترید و من  از فرزندم  یقینا شما نزد من

و   آیم و نزد شما می  خیزم از جا برمی  ، پس کنم  شما شکیبایی  فراقبر   توانم ، نمی افتم می

خود و شما را در   مرگ  که  اما هنگامی گیرد(، می  آرام  )دلم  نگرم شما می  سوی به  چون

  واالی  و جایگاه  مقام  درآیید، به  بهشت به  شما چون  که  دانم ، می آورم نظر می  پیش

  که  دارم  بیم  ، از آن درآیم  بهشت  به  اگر من  ولی شوید، می  باال بردهانبیا:   همراه  خویش

فرود   جبرئیل  که  نگفتند تا این  چیزی  وی  درپاسخ صخدا  رسول ! شما را نبینم

  . لکا این﴾ ...ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴿را آورد:   آیه  آمد و این

 شد.  نازل  ناناز مؤم  او و امثالش  تسلی  برای  آیه

  

ڑ  ک  ک  کک  گ   گ  گ  گ
  وهمراهی  و رفاقت  عظیم  از پاداش  مطیعان  این  : آنچه یعنی «استالهيبخششاين»

وخداداناي» است  الهی  و بخشش  آورند، همانا فضل می  دست  به  و صدیقان  پیامبران

او را از   پس ، است  و فضل  خششب  این  مستحق  کسی  چه  داند که می «استبسنده

نیستند، ممتاز   گرامیداشت  این  مستحق  که  دهد و از آنان ذکر شد قرار می  که  گروهی

 گرداند. می
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
حذربر»  برگیرید و همیشه  سالح  دربرابر دشمن «ايدآوردهايمانكهكسانياي»

  همیشه سازند، لکا  کن و ریشه  ، شما را غافلگیر نموده دین  دشمنان  که  از این «باشيد

رهسپار»  نبرد با دشمن  بپاخیزید و برای «پس»باشید   بیدار، هشیار، مجهز و آماده

گروه بعد از  ، گروهی متشکل  جداگانه  ها و گروههای دسته  : به یعنی «گروهشويد،

نیز   چریکی  شیوه  به  دستور جنگ  فرمان؛ شامل  . این ای از دسته  پس  ای و دسته  گروهی

  واحد تا این  سپاه  یک  : در ترکیب یعنی «جمعيطوردستهرويدبهيابيرون»شود  می

تر باشد و از  تر وسنگین سخت  بر دشمنتان  شما، از جهتی  و انبوه  جمعی دسته  خروج

  شما را برباید و از پای  انفرادی  خروج  در صورت  دشمن  خطر که  دیگر، از این  سوی

نیاز   جهاد احساس  برای  جمعی دسته  خروج به  که  در حالتی  گردید، پس  در آورد، ایمن

  آمدن  بیرون  رهسپار شوید، اما اگر به  دشمن جنگ  به  جمعی  طور دسته  شود، باید به می

تواند  از شما می  برخی  رفتن  یدانم  و به  نیست  )نفیر عام( نیازی  جمعی طور دسته به

  گاه نباید هیچ  که  هر حال؛ حقیقتی  به  . ولی است  نیز کافی  باشد، این  دشمن  پاسخگوی

  از وقتی  که شود. چنان نمی  خطر کفر جز با جهاد دفع : که  است  کنید این  غفلت  از آن

مسلط شد و هر   هایشان مینبر سرز  کردند، دشمن  فراموش جهاد را  فریضه  مسلمانان

اسالم؛ جهاد در   به  بازگشت  ، میزان بنابراین  دوخت  طمع  چشم  هایشان داشته  به  طماعی

 . است خدا  راه

  

ۓڭ ھھےےۓ ھ ہہھ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ
و   ، درنگ : کندی تبطئه «كندميوسستيدرنگكهاستشماكسيوقطعاازميان»

  از این را  دیگران  نشستند و هم می خود از جهاد باز  هم  اند که افقان. مراد من تأخیر است

  نیستند، ولی از شما  حقیقت در  که  شما و از آنان  : از جنس نشاندند. یعنی می امر باز

در برابر شما   نفاق  اند و از روی ساخته  شما منسوب  و به  شما درآورده  خود را در جمع

پس»سازند  و کند می را از جهاد سست  مؤمنان  هستند که  د، کسانیکنن می  اظهار ایمان

 «گويدمي»  و ثروت  مال  ، یا نابودی ، یا هزیمت قتل  چون «شمابرسدبهاگرمصيبتي
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نیز   من  به  در غیر آن «نبودمحاضرباآنانبخشيدكهنعمتخدابرمن»  منافق  این

 بر خداوند  از جهاد را نعمت  واپسگرایی  گونه و بدین سید!بدانها ر  رسید که می  همان

  جهاد و شهادت  عظیم  پاداش  که  است  غافل  حقیقت  از این  که حالی پندارد، در خود می

  منافع  امور از عینک  به  که  منافقان  و دیدگاه  منطق  است  . این است  داده  را از دست

  مقیاس  امور را به  و همه  الهی  و واجب  تکلیف  از زاویه  کنند، نه می  خود نگاه  شخصی

  حال  و در عین خدا  طاعت  مقیاس  به  سنجند، نه می  شان دنیوی  زیان و معیار سود و

و   تخلف  کنند که زیرا تصور می  و قاصر است  بسیار ناقص  تعالی  از حق  شناختشان

  حالی ، در است  الهی  رضای  ، دلیل از مصایب  نجات  همراه  به  دستور الهی از  سرپیجی

 . نیست  چنین  که

  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ            ۉ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

ۉ   ې  ېې
چون» فضليبهو جانب»  ، یا فتحی : غنیمتی یعنی «شما البتهاز برسد، خداوند

شماهرگزميانگوييكهچنان»  حاسد نادم  یک  سخن  ، همچون منافق  این «گويدمي

از  و اصال  نداشته  دوستی  او اصال با شما سابقه  : گویی یعنی «نبودهدوستيويوميان

 «!رسيدمميعظيمفوزيتابهبودمايشانهمراهكاشاي»است؛   شما نبوده  دین  اهل

  از غنیمت  خویش  تا بهره  رفت برد مین  میدان  به  با مؤمنان  کاش  کند که : آرزو می یعنی

  خویش  برای  عظیم  را فوزی  غنیمت  به  ، دستیابی منافق  این  آورد. پس می  دست را به

ی   اسالم  و پیروزی هللا کلمه اعالی  ی چون  دیگری  و مرام  هدف  ، هیچ و جز این  دانسته

  شرکت  خویش  و فتح  در غنیمت ا مراگوید؛ چر می  منافق  : آن است  این  ندارد. یا معنی

 ؟ ام نکرده  و یاریتان  نداشته  اصال شما را دوست  من  دهید؟ گویی نمی
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ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ   وئ  وئ  ۇئۇئ ەئ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی
بهزندگيكهبايدآنانپس» را خدادرراه»اند  مؤمنان  که «فروشندميآخرتدنيا

نجنگیدند،   دین  ، با دشمنان پرست غنیمت  گام سست  منافق  گروه  : اگر این یعنی «بجنگند

  دنیا را به  زندگانی و  نموده هللا  را نثار راه  جانهایشان  که  با اخالصی  باید مؤمنان  پس

 بجنگند.  فروشند، با آنان می  آخرت

  میادین سوی  به هال! : که  است  مؤمنان  برای  تعالی  حق  از سوی  و تشویقی  انگیزش  این

را   هایشان باید نیت  ، که ناخالصان  به  است  ، هشداری حال  بشتابند. و در عین  جنگ

فرمودند:  صخدا رسول  که  است  آمده  شریف  گردانند. در حدیث  او خالص  برای

جهاد، در   فقط همان  پس د،برتر باش اهلل  فقط کلمه  بجنگد که  خاطر این به  هرکس»

از   در دفاع  هرکس»فرمودند:   دیگری  شریف  در حدیث  همچنین«. است خدا  راه

شود،   کشته  خویش  از جان  دفاع در  و هرکس  شود، شهید است  کشته  خویش  مال

 «.شهید است

یا   تشهاد  فوز به  را ی در هردو صورت  خویش  در راه  جنگجویان  تعالی  حق  سپس

در دنیا   غنیمت و  برتری  همراه  به هللا سبیل جهاد فی  و اجر عظیم  پاداش  ی به  پیروزی

زوديياپيروزشود،بهخدابجنگدوكشتهدرراهوهركس»فرماید:  ، می داده  وعده

 خداوند» : است  آمده  شریف  در حدیث  که چنان «داداوخواهيمبهبزرگپاداشي

  سوی به[  باشهادت] اگر او را  که  است  نموده  تضمین  خویش  مجاهد در راه  برای

با   همراه  سالمت  او رابه [اگر شهید نشد]در آورد، یا   بهشتش  بازگیرد، به  خویش

 «.برگرداند[  اش خانه به]  ، یا غنیمت پاداش

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ      ٺ  ٿ  ٿ
راه» در شما چرا راهو در و  عبارتند از:  که «جنگيدنميمستضعفيننجاتخدا

گويند:پروردگارا!ميكهآنانهم»کفار   گرفتار در دست«وكودكانوزنانمردان»
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ازاين بيرونپيشهستممردمشكهشهريمارا   مردمش  که  مراد از شهری «رآاند،

 خداوند  بود، ولی  چنین  این  کریمه  آیه  نزول  در وقت  که  است  اند، شهر مکه پیشه  ستم

،  وصف . اما این آن  و تکریم  خاطر تشریف نداد؛ به  نسبت  مکه  را صراحتا به  ستم  متعال

  آن «و» دارد  نیز مصداق باشد،  داشته  پیشه  ستم  مردمانی  که  بر هر شهر و مکانی

مقرركارسازيخويشماازجانببراي» گویند: پروردگارا! می  ستم  تحت  مستضعفان

برايكن جانبو از دراینجا:   مراد از مستضعفان «فرماتعيينياوريخويشما

  سوی هب و از هجرت   سر برده کفار به  زیر فشار و شکنجه  در مکه  هستند که  مؤمنانی

  آنانند که  هم بودند و  باشند، عاجز و ناتوان داشته  باعزتی  یزندگ  در آن  که  سرزمینی

،  هشام  بن ولید، سلمه  ولید بن  خدایا!»کردند:  دعا می  چنین  ایشان  برای صخدا  رسول

  عباس  عبداهلل ابن«. ده  را نجات  از مؤمنان  مستضعفان  و همه  ربیعه  بن عیاش

 «.بودیم  ستضعفاننیز از م  و مادرم  من»گوید:  یم

  اسارت و  ستم  از زیر یوغ  مستضعفان  دادن : نجات آید که بر می  چنین  کریمه  از آیه

« خدا  راه» زیرا  است خدا  جهاد در راه  وجوه  و بارزترین  ، از بزرگترین مستکبران

هر   که  دانست شود. و باید می  یریهر امر خ  شامل  که  است  ای و کلی  عام  مفهوم

  که بسیارند، در حالی عصر ما  مستضعفان  که را دارد، چنان  خویش  مستضعفان  عصری

 . و ناچیز است  اندك  بسی ، ستم  از زیر یوغ  رهانیدنشان  ما در جهاد برای  و عزم  همت

  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ

ڌ     ڎ  ڎ ڌ     ڍ
،  است و مقصد  هدف  این  آنها برای  : جنگ یعنی «كنندخداكارزارميدرراهمؤمنان»

او در   که و آنچه  شیطان  : در راه یعنی «طاغوتدرراهوكافران»از مقاصد   غیر آن  نه

  جنگیدن  چون کنند. کارزار می  هم با  راه  و بر سر این«جنگندمي»افگند  می  مردم  دلهای

،  بر دیگران  جویی برتری ناروا،  به  پیروزی  ، طلب و فخرفروشی  غیرت  نمایش  برای

عصبیتها و قومیتها و دیگر   ، افتخار به ناحق  به  گیری ، انتقام مردم  اموال  چپاول

  : مکر و نیرنگ یعنی«شيطانكيدبجنگيدكهشيطانبايارانپس»  شیطان  های کژراهه
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  غروری  ، برپایه نیرنگ  زیرا این «استضعيف»امر   نهایت از کفار، در  او و پیروانش

و   ضعیف  جهت  آن از  شیطان  نیرنگ ندارد و نیز  حاصلی  هیچ  که  است  مبتنی  تهی  میان

 قرار دارد.  مؤمنان  برای خدا  نصرت  در مقابل  که  بنیاد است  بی

  

ڑ  ک            ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ    

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ھ  ھے  ے   ں  ں   ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڱ  ڱ  ڱ  

ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ
...  وزکات  فقط نماز و روزه  کنند؛ اسالم تصور می  شوند که پیدا می  در عصر ما کسانی

  چیزی  در پندار آنها چنین باشد، خیر!  نیز از اسالم  جهاد و مبارزه  که  ین، اما ا است

و با   مؤمن  بندگان تعالی   حق  که  است  تصور، تصور نادرستی  این  که  ، درحالی نیست

نديدي»فرماید:  و می  برحکر داشته  را از آن  وایشتق گفتهآنانبهكهراكسانيآيا

داريدوزكاتازجنگدست»فعال  «شد برپا را نماز   ایشان «بدهيدنگهداريدو

و   اذیت مأمور شدند، اما در برابر  در مکه  جنگ  ترك  به  بودند که صپیامبر  اصحاب

خواستند تا  می  اجازه صو از پیامبر  گشته  تاب دیدند، بی می  از مشرکان  که  آزاری

  رفته صحضرت را از خود بازدارند و نزد آن  و شر مشرکان  شمشیر برده  به  دست

،  آوردیم  ایمان  اما چون ، داشتیم  و شوکتی  ، عزت بودیم  ما مشرك  که  گفتند: هنگامی می

و   فراخوانده  صبر وتحمل  را به  ایشان ص ! پیامبر اکرم شدیم  خوار و درمانده

  با اینان [فعال]  ، پس کنم ارا عملو مد  تا با گکشت  شده  دستور داده  من  به»فرمودند:  می

جگر   بر روی  ، دندان دستور ایشان از  پیروی  به صپیامبر  و یاران«. نشوید  درگیر جنگ

در  «كههمينولي»کردند   هجرت  مدینه  به  که  کردند تا آن می  داری خویشتن  گکاشته

ازخدا،مانندترس،ازمردمنازآناگروهيمقررشد،بناگاهكارزاربرآنان»  مدینه

 از خدا  که  مقدار ترسی  به  از مردم  از آنان : برخی یعنی «ترسندترميسختياترسي

از   ی نه  ، در مدینه تر بنابراین بیشتر و سخت  هم  از آن  حتی  ترسند و برخی دارند می

  ی از جنگ  شدن ز کشتهشدید ا  و هول  و بیم  مرگ از ترس  ، بلکه در دین  شک  روی

 ورزیدند.  و کندی  سستی
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بر   انسان  زیرا سرشت  است  طبعی  ، ترسی ترس  این»گوید:  می  ابومنصور ماتریدی  شیخ

  منشأ ترس  دارد، پس  ا کراهتباشد، غالب می  در آن  وی  هالکت  بیم  از آنچه  که  است  آن

  منافقان  درشأن  کریمه  آیه برآنند که  بعضی«. تنیس  الهی  از فرمان  ، نفرت از جنگ  مؤمنان

و   تنفر  شد، از آن  جهاد فرض آوردند، اما چون   جهاد، اسالم  از فرضیت  قبل  که  است

گفتند:»کردند   و سستی  ورزیده  کراهت مقررو را جهاد ما بر چرا پروردگارا،

دیگر ی ولو  : چرا ما را تا مدتی ییعن «؟نداديمهلتكوتاه؟چراماراتامدتيداشتي

  ؟ این شدیم مند و برخوردار می دنیا بهره  زندگی از  مدت  تا در این  ندادی  ی مهلت  کوتاه

  : و کسانی﴾...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿:  است« محمد»  در سوره  دیگری  آیه  به  شبیه  آیه

  شود؟ اما چون نمی  نازل جهاد ی  ی درباره  ای گویند: چرا سوره می اند آورده  ایمان  که

 ، مانند است  مرضی  در دلهایشان  که جهاد آمد، آنان  نام  شد و در آن  نازل  صریح  ای سوره

  و سخنی  پکیری فرمان  نگرند، ولی تو می  به  افتاده  مرگ  بیهوشی  حال  به  که  کسی

  که  است در این  خیر آنان کشد، قطعا  تصمیم  کار به  و چون  بهتر است  آنان  برای  شایسته

  وزودگکر، که «استدنيااندكمنديبگو:بهره»«. 23محمد/»باشند(   با خداوند صادق

كند،بهترپيشهتقويكهكسيبرايآخرت»  پاداش  پاید، ولی هرگز نمی  بر صاحبش

  در پشت  باریکی  : رشته فتیل «نخواهدرفتستمهمفتيلياندازه.وبرشمابهاست

  رود، پس نمی  ستم  هم  ناچیزی  ذره  اندازه  به  : بر شما در آخرت . یعنی خرما است  هسته

 از جهاد رو برنتابید.

  

ۉ  ۉ  ېې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  يئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ
  بیم از  که  از مسلمانانی  عده  آن  و برانگیختن  تشویق  در جهت  خداوند متعال  گاه آن

و   آنها را پرکرده  درون  که  و ترسی  فساد جبن  اند و در بیان از جهاد کشیده  دست  مرگ

مرگ»فرماید:  ، می است  آنها درآمیخته  در روان باشيد، راهركجا و  «يابددرميشما

و   است  آمدنی  ناخواه خواه  مرگ  دهد، پس  نجات« قدر»واند شما را از ت ، نمی«حکر»

  است  قطعی  امری  و این میرد دیگر می  از اسباب  غیرآن با شمشیر نمیرد، به  هرکه
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بروج»  به ، بلند و سر بسیار محکم  : برجهای مشیده  بروج «باشيدمشيدههرچنددر

 فلک  به و سر  بسیار محکم  برجهای در رسد،  انسان  اجل  : چون . یعنی است  کشیده  فلک 

را با دو   از جنگ  نفرت  تعالی  حق  پس کنند.  دفع  را از وی  توانند مرگ نمی  هم  کشیده 

  فهماندن  . و دیگری آخرت  به  دنیا نسبت  حقیقت  شناساندن  کند: یکی می  درمان  نسخه

 . معین  است  میعادی  آن  شود و برای ینم  و پیش  مرگ پس  که  حقیقت  این

  فریضه تأخیر  خواستاران  پردازد که می  دیگری  بیماری  بیان  به  تعالی  ، حق بعد از آن

  که  است  ای ، بیماری اول  بیماری  نیز همچون  بیماری  اند، این دچار شده  آن  جهاد به

خيريآنانبهوچون»مبتال شوند:   نآ  به  و مکانی  در هر زمان  مسلمانان  است  ممکن

اينمي»  حالی  و آسوده  فراوانی  چون  : نعمتی یعنی «برسد خداوندازسويگويند:

  ، اما آنچه نیست  برآن  هم  اعتراضی  و هیچ  است  درست  کار سخنشان  تا اینجای «است

اينبرسد،ميآنانبهواگرشري»:  است  سخن  این  است  مورد اعتراض ازگويند:

دهند،  می  نسبت  خداوند متعال را به  برسد، آن  نعمتی  منافقان  : اگر به یعنی «توستسوي

ی   آیه  را ی در عصر نزول  رسید، آن  وسختی  قحطی  چون  و بالیی  نقمت  آنان  اگر به  ولی

  نسبت  ، این ر هر عصرید  آنان  امثال  است  ممکن دادند و می  نسبت صخدا  رسول  به

  پندارید، بلکه شما می  که  نیست  چنان  موضوع «بگو» بدهند. صپیامبر  بران میراث  را به

را،قومايناستحالچهپس»شر   خیر و چه  چه «خداونداستازسويهمه»

  خداوند متعالهمانا   و دهنده  گیرنده  تا بدانند که «بفهمندراسخنينيستندكهنزديك

 !.شود ؟ او صادر می  اینها از حکم  و همه  است

  

جب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جثمث  ىث  يث   حجمج  جح  مح  جخ  حخ
برسدبههرچه» خوبيها» ! انسان  ای «تو آسایشها و  ، چون  زندگی  های و نعمت «از

زیرا   وی  رحمت و  فضل  و به »خداستازجانب»...  ها و سالمتی فراوانیآرامشها و 

توستتوبهكهوهرشري»  نیست  حقی  هیچ را بر خدا  کسی ازخود  «برسد،

  است خدا  نیز ازسوی  تو برسد، آن  به  که  و بال و مشقتی  و بدبختی  : هر سختی یعنی

کیفر   و به  یا شده  آن  مرتکب  که  گناهی  ؛ چون خودت  از جانب  و علتی  سبب  به  ولی
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  جای  به  که  است  دراین  منافقان  اشتباه . پس ای گردیده  و عکابی  بال و بدبختی  ، مبتالی آن

  و عکاب  او التجا کنند تا خشم  به  طورکلی  باز گردند و به خدا  سوی به  که  آن

 کنند، در می  ها معرفی مصیبت  این  سبب را صخدا  بر دارد، رسول  را از آنان  خویش

براي»  است  جهانیان برای  رحمتی صخدا  رسول  که حالی پيامبريبهمردموتورا

فرستاديم   ، تو از گناه هستی  مردم  برای  و نعمتی  تو رحمت !صمحمد  : ای یعنی«

تو   دست به  خالیق  ، مقدرات بنابراین  نیستی  مردم برای   و تو جز مبلغی  هستی  معصوم

تو   در تصرف  از امر الهی  تو باشد و چیزی  از سوی و خیر و شر  تا سود و زیان  نیست

  بر این «خدابودنوگواه»تو باشد   رسد، از جانب می  آنان  به  که  تا مصائبی  نیست

بر   آنان  تو و میان  و او میان «استبس»  است  فرستاده  رسالت  او تو را به  که  حقیقت

 باشد. می  گواه  تحقیق  این

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ
اطاعتهركس» پيامبر دراز اطاعتحقيقتكند، خداوند  لکا «استكردهاز

  آنچه  زیرا پیامبر جز به  است از خدا  فرمانبرداری  واقع ، درصاز پیامبر  فرمانبرداری

  نهی  از آن خدا  که  دهد و جز از آنچه دستور نمی  داده  فرمان  وی  به خدا  که

  است  کسی از آن  اطاعت  ، درواقع رسان و پیام  از مبلغ  اطاعت  کند، پس نمی  ، نهی نموده

ا در کند، قطع را درك  حقیقت  این  و هرکس  است  برانگیخته  مأموریت  این  او را به  که

 کند. می  اطاعت صخدا  ، از رسول الصانضباط و اخ  نهایت

  اطاعت  را نیز شامل  مسلمان  از امرای  بردن فرمان صخدا رسول  شود که می  خاطرنشان

کند،   اطاعت  از من  هرکس: » است  آمده  شریف  در حدیث  که اند، چنان از خود گردانیده

  کند، در حقیقت  نافرمانی  از من  و هرکس  است  کرده  اطاعت از خدا  در حقیقت

  اطاعت  از من  کند، درحقیقت  از امیر اطاعت  و هرکس  است  کرده  نافرمانیرا  خدا

و»«. است کرده  نافرمانی مرا  کند، در حقیقت  امیر را نافرمانی  و هرکس  است  کرده

 او در  و سر برتابد، پس کند  تو اعراض  : از اطاعت یعنی «شودرويگردانهركس

را»زیرا ما   است  کرده  نیرا نافرما  عزوجل  خدای  حقیقت :  یعنی «ايشاننگهبانتو
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  که  این  ، نه است  فقط تبلیغ تو فقط و  بر عهده  بلکه «ايمنفرستاده»  ایشان  اعمال  نگهبان

 . تو نیست  کار در توان این زیرا  و باورمند گردانی  گرویده  حق  را به  دلهایشان

   

ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ
و   موافقت در ظاهر امر از خود  دهد که خبر می  منافقانی  از حال  خداوند متعال  گاه آن

گويند؛ومي»دارند:  می  را پنهان  آن  ، خالف دهند، اما در باطن بروز می  طاعت

  ، کارما فرمانبرداری«سمعا و طاعتا»گویند:  نزد تو باشند، می  : وقتی یعنی «فرمانبرداريم

بيرونچونولي»  است تو نزد گروهيمياز آنانروند، توآنچهجزشبانهاز

ميگوييمي اندیشند و بر  می دیگر و سخنی  را تغییر داده  : سخنت یعنی «كنندتدبير

و   ای سپرده  آنان  به  که ریتیرا در مورد مأمو  : سخنت است  این  آورند. یا معنی می  زبان

ا»دهند  و تغییر می  ، تحریف ای گمارده  را بر آن  ایشان و   های در نامه «نويسدميهلل

كهآنچه»  اعمالشان ازآنانپس»کند   مجازاتشان  تا در برابر آن «گويندميشبانهرا

«كنوبرخداتوكل»واگکار   و کار و کردارشان  حال  را به  : آنان یعنی «برتابروي

راوخداوندكارسازي»گرداند   را فراهم  از آنان  انتقام  و مجال  تا فرصت  در کار آنان

  فرمان  پیامبرش  به  تعالی  حق  سان بدین کنند.  توکل  بر وی  که  کسانی  برای «استكافي

 یکجا سازد.  از آنان  برتافتن  با روی را  توکل ، منافقان  عمل  با این  در مقابله  دهد که می

،  است خدا  تدبر در کتاب  همانا عدم  را که  شان بیماری  این  عامل  تعالی  حق  گاه آن

 فرماید: می  داشته  بیان

  

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
  و مبانی  معانی و در  برتافته  روی  : آیا از قرآن یعنی «انديشند؟نميقرآن»  آیات «آيادر»

ی   اگر آنان  شک بی ببرند؟  پی  قرآن  و مرام  هدف  کنند تا به نمی  و اندیشه  تأمل  آن

  هیچ  در قرآن  رسند که می  حقیقت  این  نمایند، به  و تعمق  اندیشه  باید ی در آن  که چنان
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  حق  فرموده  این  ، معنای صورت آنو قطعا در   نیست  و تعارضی  ، ناهماهنگی اختالف

  به  از بدی  : )و آنچه وی  فرموده  ، واین«48 آیه/» خداست(  از جانب  : )همه را که  تعالی

خداغيرازجانب»  قرآن «واگر»فهمند  می ، را«42 آیه/»رسد، از خود توست(  تو می

آنقطعا»پندارند  کفار می  که چنان «بودمي   و در آن «يافتندميسياريباختالفدر

از   عوارض  کردند زیرا این می  را مالحظه  واقع با  انطباق  و عدم  فاحش  و تناقض  تفاوت

از   اش شود و گوینده  بشر طوالنی  سخن  که  هنگامی  ، بویژه بشر است  کالم  خصوصیات

  درستی  واهد داد کهخ  نشان  وی  در سخنان  ای بررسی  ا اندكخبر دهد؛ قطع  امور غیبی

در   کریم  قرآن  معانی  که شود، درحالی می  مشاهده  ندر آ  ندرت ، به با واقع  و مطابقت

و مؤید   ا مکمل... ی بعض از غیب  ، خبر دادن و حرام  توحید، حالل  امور ی چون  همه

ا آنها از نظر بود، قطع می از نزد غیر خدا  : اگر قرآن است  این  دیگرند. یا معنی بعضی 

 دیدند. می  آشکاری  های اوتتف ، در آن  معانی  و بیان  بالغت

  معنای  فهم» گویند: می  اند که کرده  ها استدالل از فرقه  برخی  در رد سخن  آیه  علما با این

 «.نیست  ممکن  و امام صتفسیر پیامبر  جز به  قرآن

 جنگ  به  کند که می  جهاد مطرح  وضوعرا در م  دیگری  مهم  قضیه  تعالی  حق  گاه آن

 نماید: می  را نیز بیان  آن  درمان  ارتباط دارد و راه  روانی  ها و جنگ شایعه 

  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ
چون» ياايمني»از   حاکی «خبريو انتشارشآنانبهوحشت،  «دهندميبرسد،

 خبر  بود  ی چون  آرامش  مایه  را که  خبری  وقتی  بودند که  ایمانان  از سست  گروهی

بود ی   و وحشت  نگرانی  مایه  را که  ی یا خبری  دشمنانشان  و نابودی  مسلمین  پیروزی

  : آنان قولی  به کردند. می  خبر را فاش  شنیدند، آن ی می  مسلمین  خبر شکست  چون

رساندند و  می  مسلمانان  گوش را به  برانداز منافقان انگیز و روحیه فتنه  خبرهای

دار  دامنه  و خللی آشکار  امر فسادی  از این  کردند، که می  را پخش  دروغین  های شایعه

آنكهآنحال»آمد  پدید می بهاگر بهسويرا و االمرخويشولياسويپيامبر
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در امور  مردم  اند که  ، یا فرمانروایان و اندیشه  علم  االمر: اهل اولی «كردندميارجاع

:  یعنی «بردندميپيآنبهاستنباطايشاناهلگاهآن»کنند  می  آنها رجوع  به  خویش

یا   ، درستی یشخو سالم  و استنباط، با تدبیر و اندیشه  درك  کردند، اهل می  اگر چنان

و   درست  لکا شیوه کردند، می  و از همدیگر تفکیک  خبر را استخراج  آن  نادرستی

  اخبار پرهیز کنند تا رسول  آنها از پخش  بود که  برخورد با اخبار و رویدادها این  صحیح

  شانگردند؛ زیرا ای  مهم  دار این عهده  االمرشان نمایند، یا اولی  را پخش  خود آن صخدا

بماند   باقی  کتمان  در پرده  چیزی  و چه باید افشا گردد  چیزی  چه  دانند که می  خوبی به

نبودواگرفضل» برشما بر  «ويورحمت»ها  شائبه  شما از این با پاکسازی «خدا

از   تان شما و نگهداشت بر  خویش  کتاب  پیامبر و فرودآوردن  شما نبود، با فرستادن

  وی  های افگنی  در وسوسه  «كرديدميپيروياازشيطانيقين»  باطل  در راه  دنفروافتا

 برخوردارند.  و پاك  صاف  از فطرتی  اند که کسانی  از شما و ایشان «جزاندكي»

،  تفسیری  از وجوه  االمر( بنابر یکی )اولی  که  را مورد لحاظ قرار دهیم  حقیقت  اگر این

از   عبارت  اجتهاد را ی که  قضیه  که  یابیم را در می  کسانی  رأی  جاهتباشند؛ و علما می

  آنان  شان باطنی  ملکات و  و تقوی  علم  را که  مجتهدینی  ی و قضیه  است  استنباط احکام

 اند. گردانیده  آیه  این  مضمون  گردانیده؛ شامل  استنباط احکام  را شایسته

  خبر به  این  : چون است  آمده  نزول  سبب  به  راجع  و مسلم  بخاری  مورد اتفاق  در روایت

و   رفت  مسجدالنبی  اند، به داده  را طالق  خویش  زنان صخدا  رسول  رسید که عمر

کند   شکیبایی  نتوانست کنند، پس می  ردوبدل  را در میانشان  سخن  این  شنید که  از مردم

 صخدا  از رسول  گاه ، آن خواست ورود  و اجازه  رفت صپیامبر  خانه  به  راست و یک
: اهلل  گفت فرمودند: خیر! صخدا  اند؟رسول داده  را طالق  خویش  آیا زنان  پرسید که

 صخدا  باشید، رسول  : آگاه بلند گفت  بر سر در مسجد ایستاد و باصدای  گاه اکبر! آن
 شد.  لناز  آیه  این  اند. سپس نداده  را طالق  خویش  زنان
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ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  

ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې
فراخواند و  جهاد  به  عام  فرمان  را در یک  مؤمنان  تمام  عزوجل  خدای  که  از آن  پس

طور   هر فرد را به  نمود، اینک  را درمان  چندی  های و آفت  کرده  را سرزنش  دالن سست

 «پس»دهد:  دستور می جهاد  ی به  خویش  رسول  به  دادن  فرمان  نیز ی از خالل  اگانهجد

دارشخصجزعهده»  خویش  نفیس  نفس  به «خداپيكاركندرراه» ص محمد!  ای

  ، بلکه کنند یا نه جهاد می  که نیستی  خویش  اصحاب  عمل  : تو مسؤول یعنی «خودنيستي

  اگر تو را تنها هم  ، پس هستی خود ملزم   بر نفس  عزوجل  خدای  نفرما  اجرای  به

برانگيزومؤمنان»  بجنگ  ییتنها  گکاشتند، به كهاستنزديك»و جهاد   برمبارزه «را

بالي بگرداندكافرانخداوند   را بازدارد. کلمه  آنان  آسیب  و با پیروزساختنت «را

  بال و آسیب  بازداشتن  را به  مؤمنان ، است  فید قطعیتم در مورد خداوند  )عسی( که

  سبحان  خدای  از سوی  ای وعده  این سازد، لکا و امیدوار می  ، متوقع از ایشان  کافران

خداست»  است  شدنی  انجام  نخواه او خواه  و وعده  است و  «بيشترقدرتشكهو

استسختكيفرش»و   عکاب «و»  بزرگتر است  صولتش بر   تعبیر چنین  از این «تر

و  خداوند  عکاب  ، ولی شدید است نیز  کفار در برابر مؤمنان  مقاومت  آید که می

نیز بر   حقیقت  این  کریمه  از آیه  که باشد.چنان شدیدتر می  بر آنان  وی  قدرت  اعمال

شود  جهاد مهار نمی  دارندهباز  ، جز با نیروی ایمان  اهل  علیه  کافران  : سرسختی آید که می

. و  جهاد برانگیخت  ها به و اعالمیه  ، انتشار کتب سخنرانی  را از راه  ، باید مؤمنان بنابراین

در   ایشان  فرموده  ؛ اینصحضرت  آن  جهاد از سوی  به  مؤمنان  برانگیختن  از مثالهای

 ! : یاران رضواأل  لسمواتعرضها ا  إىل جنةقوموا »:  است  یارانشان به  روز بدر خطاب

 «.است  همانند آسمانها و زمین  نآ  پهنای  که  بهشتی  سوی بپاخیزید به
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ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئېئ   ېئ  ىئ   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ 

ىئ  ىئ         ی   ی  ی
ازايپسنديدهشفاعتهركس» هركسمينصيبيآن»خیر  «بكند، و شفاعتبرد

  انجام را به  دیگری  که  است  : کسی شفیع «بردمينصيبيآن»شر  «كند،ازايپسنديدهنا

امور   انجام  به  دیگران  ، سفارش پسندیده  کند. و شفاعت می  و تشویق  سفارش  کاری

کند تا   وسفارش  شفاعت  در کار خیری  هرکس  ، پس است  تعالی  حق  و طاعت  نیک

و   بهره  شفاعت  آن نماید، از پاداش  دفع  را از کسی  برساند، یا شری  دیگران  به  نفعی

  برد؛ چون می  نصیب  آن  کند، از گناه  سفارش  ای شر و بدی  به  برد و هرکس می  نصیبی

  و فحشا سفارش  دزدی  را به  پردازد، یا دیگری می  و غیبت  چینی سخن  به  که  کسی

  سفارش  امر غیر جایزی یا در  منفعت  ضرر یا دفع  جلب در  طور کلی کند، یا به می

همواره»کند  می خداوند هرچيزيو استبر   مقادیر اعمال  اونگهبان و هم «مقتدر

اشفعوا : » است  آمده  شریف  دهد. درحدیث جزا می  شما را بر اعمالتان  ، پس شماست

شوید، اما   داده  کنید تا اجر و پاداش  ماشاء: شفاعت  نبیه  لسان  علی هللا تؤجروا، ویقضی

 «.کند می  حکم  پیامبر خویش  ، بر زبان است را خواسته  هر چه خداوند

و  ها سفارش  درباره  آیه  گوید: این می  کریمه  آیه  نزول  سبب  جبیر در بیان مجاهدبن

  سیاق  به  جهبا تو  از مفسران  شد. برخی  دیگر نازل یک  برای  مردم  های شدن واسطه

  جهاد در راه  را به« سیئه  شفاعت»و  خدا  جهاد در راه  را به« حسنه  شفاعت»،  آیات

  از چنگال  مستضعفان  نجات  تنها وسیله خدا  اند زیرا جهاد در راه تفسیر کرده  شیطان

 باشد. می  مستکبران

  

حت        خت  مت  ىت ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب  مب      ىب  يب         جت 
در   تحیت اند: گفته  . بعضی است  گفتن  : سالم تحیت «بنوازندتحيتيشمارابهوچون»

برآنند   ابوحنیفه  امام  . یاران است« هللا  یرحمک: » با گفتن  زننده  عطسه  پاسخ  اینجا، دادن

با   : )پس تعالی  حق مودهفر  این  دلیل ، به است  دادن  در اینجا هدیه  مراد از تحیت  که

اند، بدهید. و اگر  شما داده به  بهتر از آنچه  : هدیه دهید(. یعنی  پاسخ  بهتر از آن  تحیتی
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  به  که  کسی  سالم  در جواب  که است  بهتر این  تحیت  باشد، پس  سالم« تحیت»مراد از 

، «علیکم  السالم: » گفت  دهنده سالم  چون را بیفزاید، مثال  کند، چیزی ابتدا می  سالم  گفتن

و   و طراوت  بر لطف  جواب  این  که«. هللا ورحمه  السالم و علیکم»بگوید:   دهنده جواب

  گفتن  در سالم  دستی و پیش  مستحب  سالم  در جواب  افزاید. و افزودن می  تحیت  صفای

  دلیل ، به است  فرض  سالم  بجوا  ، اما دادن آمده  فراوان  ترغیب آن  در باره  که  است  سنت

تحيتيپس: » تعالی  حق فرموده آنبا از همانندآنبهتر يا : اگر  یعنی «دهيدپاسخ،

  دهید، اما ندادن  پاسخ  مانند آن  به  بهتر ندادید؛ حداقل  شیوه  را به  سالم جواب

  کردن و کم.  است  فرض  سالم  زیرا جواب  ، جایز نیست طورکلی به  سالم جواب

 . ، نیز جایز نیست است  ابتدا نموده  سالم  به  با آن  کننده سالم  که  از مقداری  سالم جواب

 صخدا  نزد رسول  : مردی است  آمده  فارسی  سلمان  روایت  به  شریف  در حدیث
و »فرمودند:   وی  در جواب صخدا  رسول«. هللا  یا رسول  علیک  السالم: » آمد و گفت

و  هللا رسول یا  علیک  السالم: » آمد و گفت  دیگری  سپس«. هللا  و رحمه  السالم یکعل

«. و برکاته هللا ورحمه  السالم  وعلیک»فرمودند:   وی  در جواب صخدا  رسول«. رحمته

  رسول«. وبرکاته هللا  و رحمه هللا یا رسول  علیک  السالم: » آمد و گفت  دیگری  سپس

  پدر و مادرم !هللا : یارسول گفت  شخص  آن«. وعلیک»فرمودند:   وی  در جواب صخدا

  آنها را به  ند، سالمگفت  نزد شما آمدند و بر شماسالم  که  و فالن  شما باد، فالن  فدای

ما چیز   آخر تو برای»فرمودند:  صخدا  رسول برگردانیدید؟!  من  سالم  بیشتر از جواب

بنوازند، با   تحیتی  شما را به  : و چون است  فرموده عالیت  ، حق نگکاشتی  باقی  بیشتری

تو   را به  همانند آن را برگردانید. و ما  دهید یا همانند آن  پاسخ  بهتر از آن  تحیتی

بر   افزودن  که  بر این  است  داللتی  حدیث  در این» گوید: کثیر می ابن«. برگردانیدیم

 «.نیست  ، مشروع و برکاتههلل ا و رحمه  علیکم  بیشتر از: السالم  به  سالم  کلمات

، از  آن نیکوتر از  ، یا به همانند آن  به  سالم  دادن در جواب  اند: غیر مسلمانان فقها گفته

  آمده  مسلم  صحیح  روایت  به  شریف  باشند زیرا در حدیث می  مستثنی  آیه  عمومیت

نباشید و  آغازگر  بر یهود و نصاری  تنگف  در سالم»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است

  راه  قسمت  ترین تنگ  گرفتن  در پیش  را به  روبرو شدید، آنان  در راهی  اگر با آنان
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  مسلمانی  به  آید، اگر غیرمسلمانی دیگر نیز برمی  از احادیث  که و چنان«. ناگزیر گردانید

  از حکم  اما احناف«. : برشما باد و علیکم»بگوید:   آن  گفت؛ باید فقط در جواب  سالم

  در آن  مسلمان  را که  ، حالتی غیرمسلمانان برای  سالم  به  ابتدا نمودن  جایز بودن  عدم

  حالتی  را در چنین  سالم  به  کردن و ابتدا  کرده دارد، استثنا  ای ذمی  شخص  به  نیازی

 اند. جایز دانسته  وی  برای

باشد   علنی  فسقش  که  بر فاسقی  گفتن سالم»گوید:  می  حنفیه از« عالئیه  هدیه«  صاحب

عاجز   سالم جواب   ا از دادنحقیقت  که  بر کسی  گفتن  سالم  که ، چنان است  مکروه

، یا بر  غکاست  خوردن مشغول  که  بر شخصی  دادن سالم  ، چون است  باشد نیز مکروه می

،  قرآن  نماز، خواننده  خواننده  ، همچون تعاجز اس  دادن  شرعا از جواب  که  کسی

،  در تدریس  فقه  ، تکرارکننده است  ادهفراد  گوش  ایشان  به  که  ، کسی ، سخنران ذکرکننده

  علم  مکاکره  در حالت  که  ، کسی است  مردم میان  دعاوی  وفصل حل  مشغول  که  کسی

،  است  نشسته  نماز و تسبیح  به  که  ، کسی مدرس ، گوینده  ، اقامت ، مؤذن است  شرعی

غیر   بازی  که  ، بر کسی بیگانه  جوان  بر دختران  گفتن  گوید، سالم می  تلبیه  که  کسی

دهد، بر  کند، یا کبوتر پرواز می را می  مردم  غیبت  که  دهد، کسی می  را انجام  مباحی

  چهره  دهد، یا به می  را دشنام  مردم  که  کار، بر کسی گو، بر دروغگو، بربیهوده پیرمرد بکله

  ی همچنان  باشیم  نداشته  علم  اینان  توبه  به  که  گاه نگرد ی تا آن می نامحرم  و زنان  دختران

  که  ، بر کسی است  و معاشقه  جنسی  عمل  مشغول  با همسرش  که  برکسی  گفتن  سالم

  به  که  قرار دارد، بر کسی  حاجت  ایقض  در حال  که  ، بر کسی است  برهنه وی  عورت

  ، مکروه است  در حمام  که  و بر کسی  است  فرورفته  سنگینی  یا خواب  سبک  خواب

 باشد. می

نیز   سالم  جواب  ، دادن نیست  مشروع  در آن  گفتن سالم  که  در هر جایی  که  باید دانست

  واجب  دیوانه و  مست  و شخص  طفل  سالم  جواب  دادن  ندارد، همچنان  مشروعیتی

.  نیست  واجب نیز« سالم»در   میم  سکون  به« علیکم  سالم«  جواب  و دادن  نیست

امر را   و این  اسالم گفتن؛ تجدید عهد با  باید با سالم  انسان»گویند:  می  حنفیه  همچنان

 «.نرساند  زیانی  ، یا آبرویش در مال  مؤمنی  به  کند که  نیت
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  وقتی  که  است  رایج  جهان  کشورهای  در همه»گوید:  می« القرآن  معارف»تفسیر   بصاح

، اظهار  فیما بین  و اظهار محبت  موافقت  را برای  ای کنند، کلمه  دیگر مالقات با یک  مردم

  سالم  اندازه  به  ای پرسی احوال  هیچ  گردد که می  شود، معلوم  دارند؛ اما اگر مقایسه می

  حق  ادای  ، بلکه نیست  تنها محبت  اسالمی  نیست؛ زیرا در الفاظ سالم  جامع  سالمیا

  شما را از تمام  خواهد که می  ازخداوند چنین  گوینده  سالم  . در واقع نیز هست  محبت

،  است  برادر مسلمان  در حق  طیبه  حیات  دعای ، نگهدارد... سالم  سالم  و آالم  آفات

  اذن  بدون  توانیم و نمی  هستیم  تعالی  حق  ما محتاج همه  که  هست  هم  حقیقت  اظهار این

و   هست  هم  عبادت  یک  کلمه  این  معنی  اعتبار این و به  برسانیم  یکدیگر نفع  او به

.  نکند نیز هست  یاد خدا را فراموش  که این  به  تککر برادرمسلمان  برای  ای وسیله

حفظ شود،   و تکالیف  آفات  از تمام  دیگری  خواهد که از خدامی  که  کسی  همچنین

  هستید و من  مأمون  من  و زبان  شما از دست  کند که می  وعده ، این  او در ضمن  گویی

 «.شما نیز هستم  وآبروی  و مال  محافظ جان

  ابن  امام  قول (القرآن  احکام)در   عربی  ابن»افزاید:  می« القرآن  معارف»تفسیر   صاحب

شما   یعنی «منی  آمن  انت  ؟ یقول ما السالم  اتدری»گوید:  می  که  فرموده  را نقل  عیینه

  در امان  من  گوید: شما از جانب می  در واقع  کننده  ؟ سالم چیست  سالم  دانید که می

،  است اذکرخد  دارد، در آن  جهانی  جامعیت  اسالمی  تحیه  اینکه  هستید. خالصه

دعا   او بهترین  ، برای هست  هم  با برادر مسلمان  اظهار محبت  ، نوعی تککیر نیز هست

  مسلمانان  کاش . ایمنی  من  و زبان  تو از دست  که  نیز هست  معاهده  ، با او این نیز هست

را   آن  تحقیق  بلکه کردند، ادا نمی  عادت  و بر مبنای  عموم  رسم  مثل  را به  کلمه  این

چيزخداوندحسابگرهمههمانا». 1«شدند می  متوجه  بلند آن  مضامین  و به  کرده  درك

.  و تحیت  گفتن  در سالم  کند، ازجمله می  محاسبه  و شما را بر هر ریز و درشتی «است

در   جانم  که  ذاتی  سوگند به»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

آورید تا با  نمی  نیاورید و ایمان  شوید تا ایمان نمی وارد  بهشت  ، به اوست  تدس

                                                 
1
 بجویید.  آداب  را در کتب  سالم  و آداب  مسائل  بقیه 
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دهید، با   را انجام  اگر آن  که  نکنم  راهنمایی  شما را بر امری نورزید، آیا  همدیگر محبت

 «.خود منتشر کنید  را در میان  گفتن  ورزید؟ سالم می همدیگر مهر و محبت

 

ٿ  ٿ ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ ٻپ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ ٻ ٱ
  اوست  فقط مخصوص  الوهیت  پس «جزاونيستمعبوديهيچكهاستكسيهللا»

درآنشكيهيچكه»از قبرها   مردم  کردن  روز قیام  یعنی «درروزقيامتيقينبه»

گردشمارا»د یابن را درمی  عزوجل  خدای  های ها و برهان حجت  که  نزد آنان «نيست

از   کس هیچ ! آری «؟كيستوراستگوترازخدادرسخن»  حساب  سوی به «آوردمي

،  نیازی بی  دلیل ، به گوید، راستگوتر نیست می  که  در اخبار و سخنانی  عزوجل  خدای

 . است  محال  متعال ذات  بر آن  گفتن  دروغ  که  این  دلیل  و به  تعالی  حق  و کمال  قدرت

محشر   در صحرای  مردم  نمودن حشر ، بر آیه  در این  تعالی  حق  که  کنیم می  مالحظه

 . است  سوگند خورده

  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
 دنز  مکه  از اهالی  گوید: مردمانی می  کریمه  آیه  نزول  سبب  مجاهد در بیان

 خویش  قوم  سوی به  آوردند، سپس می  ریا اسالم  و از روی  آمده ص پیامبراکرم

 در  هم  بود که  کار این  از این  گشتند و هدفشان نگونسار می  پرستی و در بت  بازگشته 

  کناره اگر از کفار  دستور داد که  عزوجل  خدای  باشند، پس  در آنجا ایمن  اینجا و هم

  درباره  آیه  دیگر: این  روایتی  پیکار شود. به  بازنیایند، با آنان  صالح  راه  نگیرند و به

 صخدا  رسول اصحاب  برگشتند، پس  مدینه  احد به  راه  از میانه  شد که  نازل  منافقانی
  گفتند: با آنان می شدند؛ گروهی  تقسیم  دو گروه  به  آنان  پیرامون  گیری  در تصمیم

 . جنگیم نمی  با آنان ! گفتند: نه دیگر می  روهیو گ  جنگیم می

چه» را   آنان  : چرا درباره یعنی «ايدشدهدودستهمنافقاندربارهكهاستشدهشما

چرا  اید، آخر گشته  متفرق  دو رأی  به  باره  این در  اید تا بدانجا که پیدا کرده  اختالف
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بهخداوندآنانكهآنوحال» کنید؟ نمی  حکم  کفر آنان  به  قاطعانه آنچهسزايرا

و برکفر   کفر باز گردانده  سوی را به  : آنان یعنی «استساختهاند،سرنگوندادهانجام

  سوی به  آن  اول  چیز، یا بازگردانیدن  یک  ساختن  : سرنگون . رکس است  ساخته  هالکشان

، در  دارکفر است  به  همانا پیوستن  که  کردارشانکار و   سبب  : به . یعنی است  آخر آن

آید  برمی  آنان  جوازکشتن  ، از مفاد آیه جهت  . بدین است  ساخته  کفر سرنگونشان  وادی

: آیا  یعنی «آوريد؟راه،بهوانهادهاشخدادرگمراهيراكهخواهيدكسيآيامي»

او را در کفر و  خداوند  راردهید کهق  راهیافتگان  را در جمله  خواهید کسی می

: آیا  است  این  یا معنی ؟ است  را جایز شمرده  و قتلش  نگونسار ساخته  گمراهی

را آشکار   شان گمراهی خداوند  که حالی بنامید، در  را راهیافته  خواهید آنان می

  به  با منافقان  که  است  مؤمنانی از  گروه  آن  تعبیر، مفید سرزنش  ؟ این است  گردانیده

اشخداونددرگمراهيكهكسيهرگزبرايكهآنوحال»کردند  برخورد می  نرمش

:  یعنی «يافتنخواهيهدايتسويبهراهي»  عملکرد ناروایش  سبب  به «وانهاده

  فهم  آیه  از نص  که  است  دربرندارد. ممکن  ، سودی کسی  چنین  برای  هدایت  راه  جستن

باشد،   را خواسته  گمراهی  کس بر هر خداوند : است  این  آید و آن  نیز بیرون  دیگری

و   است  سرگردان  او در هر راهی  ، بلکه یابی نمی  راهی  هیچ  وی  تو هرگز برای

در   همیشه  که  است  منافق  خود نشانه  بگیرد. و این  را درپیش  روشنی  راه  تواند هیچ نمی

 برد. بسر می  درونی  در رفتار و تنش  ها، تناقض گیری موضع  تحیر، جابجا کردن  حال

 

 ک  کک  کگ ڑ ژڑ ڌڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ڍ  ڇڍ ڇ  ڇ

ڱ  ں ڱ ڱ گگگڳڳ  ڳڳڱ
«اندكافرشدهخودشانكهگونهشمانيزكافرشويد،هماندارندكهدوستآنان»

 ، در آرزوی در گمراهی  د و کفر و درازدستیعنا  ، از روی منافق  گروه  : این یعنی

نتيجه»برند  سر می به  مؤمنان  کافرشدن  در باشيدباهم»شما و آنها  «تا درکفر  «برابر

ميانپس» از دوستانيبرايآنانزنهار، آنخود نكنيدتا راهكهاختيار خدادر

 ، با هجرت  که  نباشید تا آن  شتیبانیار و پ  از آنان  کس هیچ  : برای یعنی «كنندهجرت
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بود، از  شدن  مسلمان  عملی  اعالن  ، هجرت کنند زیرا در آغاز اسالم  را اثبات  ایمانشان

ما را از   عزوجل خدای ! . آری است  و مسلمین  با اسالم  عملی  ، مواالت هجرت  رو که  آن

و   در سخن  که  گر بعد از ایناست؛ م  نموده  نهی  مردمی  با چنین  و دوستی  والیت

کنند   اثبات  و دار اسالم  اسالم  و اهل  اسالم  خود را به  کامل  ، والء و وابستگی عمل

  دست  : بر آنان یعنی «رايافتيدهركجاآنان»  و هجرت  از ایمان «برتافتنداگررويپس»

 «خودنگيريدبرايروياورييابگيريدوبكشيدوازآناناسارترابهآنان»یافتید 

  مردمی  درباره  حکم  این  البته را بپکیرید.  یاری  از آنان  کنید و نه  را یاری  آنان  : نه یعنی

  منافقانی  درباره  پیوستند، نه  دارحرب  به  معاندانه  ، سپس نموده  مسلمانی  ادعای  که  است

خود را   خاص  وضع  در داراسالم  منافق د زیرابودن  جا ساکن یک  در مدینه  با مؤمنان  که

  را آشکار کند، یا زمامدار مسلمان  خویش  نفاق  که  شود، مگر این نمی  دارد و کشته

  درباره  اصلی  ، حکم نماید. بنابراین  حکم  وی  کشتن ، به و مدرك  گواه  )امام( با داشتن

  از آنها و یاری  یارگیری  و عدم  ، کشتن آن  دولت  ، یاحیطه از داراسالم  خارج  منافقان

 . آنهاست  دادن

 دارد:  هم  استثناهایی  حالت  اما این

  

ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ےۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ   ې  ې  ې
  منافقانی یعنی «،پيونددارنداستاوآنهاپيمانيشمبينكهباقوميكهمگركساني»

  و پیمانی  میثاق  شما و آنان  میان  پیوندند که می  قومی  به« حلف»و « جوار«  از راه  را که

« پیوند»اند: مراد از  گفته  شود. بعضی نیز می  آنان  شامل  ، نکشید زیرا عهد و پیمان است

از   خارج  منافقان  قتل  از حکم  شده استثنا  صورت  اولین  ین. ا است  در اینجا، پیوند نسبی

 . است  دار اسالم  حیطه

درحالي»:  دوم  اما صورت بيايند شما نزد جنگيدنآنانسينهكهيا شمااز با

قومياجنگيدن بهبا  با  از جنگیدن  سو دلهایشان : از یک یعنی «استآمدهتنگخود،
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،  نیست  آسان  شما نیز بر آنان  نفع به  با قومشان  جنگیدن  و از جانبی  هآمد  تنگ شما به

  نیزاز دستور قتال  را بگیرند، لکا آنان  جناحی  هیچ  طرف  در جنگ  ندارند که  دوست  پس

،  گروه  این  نمونه» : است  و گفته  زده  مثالی  گروه  این  کثیر برای هستند. ابن  مستثنی

  شدند ی همچون  همراه  با مشرکان  میلی در بدر با بی  بودند که  هاشم از بنی  جمعی

  از کشتن صخدا  رسول روز  در آن  رو بود که از این  ی هم  و دیگران  عباس  حضرت

،خواستواگرخدامي»«. شود گرفته  اسارت  و دستور دادند تا به  کرده  منع  عباس

آنان مسلطميقطعا برشما   پاکسازی  شما، یا برای  ابتال وآزمایش  برای «ختسارا

شماحتم»  صورت  درآن شما و  بر گناهان  مجازاتی  مثابه  شما، یا به  صف با ا

پس»پیوستند  کارزار با شما می صف  ، به اختیار نکرده  طرفی بی  و موقف «جنگيدندمي

كناره باگيرياگرازشما نجنگيدندو شما با طرحكردندو  «افگندندصلحشما

  و کنارگکاشتن  سازش  کنند،به با شما منعقد می  که  عهد و پیمانی  وسیله : اگر به یعنی

 «استقرارندادهبرآنانراهيشماخدابراي»دیگر  «پس»شدند   با شما متمایل  جنگ

زیرا   اموالشان  و چپاول  درآوردن  اسارت  به  و نه  بر شما رواست  آنان  کشتن  ، نه بنابراین

  آنان  کار را علیه  و این  گشته  بر آنان  تجاوزی  هرنوع  ، مانع آنها از در تسلیم  شدن وارد

 . است  ساخته  حرام

 کرد: زیر نهی  دو گروه  جنگ  به  شدن را از متعرض  مسلمانان  عزوجل  ، خدای بنابراین

 پایبندند.  خویش  عهد و پیمان  و به  بسته  عهد و پیمان  با مسلمانان  که  ی گروهی1

  ایشان با  و سازش  عقد صلح  بستن  و به  گرفته کناره  با مسلمانان  از جنگ  که  ی گروهی2

 مایلند.

  

وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

ی  ی  جئ   حئمئ  ىئ   ی  ىئ  ی  ېئ  ىئ  ىئ  

يئ  جب  حب  خب  مب  ىب
خواستند   امان صخدا  از رسول  تهامه  از اهالی  : گروهی است  آمده  نزول  ببس  در بیان

  نازل  پس باشند،  هردو ایمن  خویش  و قوم  در نزد مسلمانان  بود که  آنها این  و هدف
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گروهيزوديبه»شد:  يافت، خواهيد را همميكهديگر درامانخواهند شما از

،  قبلی  مانند گروه  خویش  ظاهری  در سیمای  گروه  این «شانخودازقومباشندوهم

نزد شما   هستند که  منافق  قومی  گروهند زیرا اینان  خود غیر از آن  باطنی  اما در نیت

هر دو   ترفند از آسیب  کفر را تا با این  خویش  سازند و نزد قوم را آشکار می  اسالم

با کفارند،   در باطن  اینان  که  است  در این  قبلی  با گروه  ناینا  فرق  باشند، پس  ایمن  گروه

فتنهبهكههرگاه» بودند  صادق  خویش  طرفانه بی  گیری در موضع  اول  گروه  که درحالی

 فرا  و جنگ  شرك  فتنه  سوی را به  آنان  قومشان  : هرگاه یعنی «شوندميبازگردانيده

آن»بجنگند   با مسلمانان  طلبند که می  خوانند و از آنان می انداختهدر نگونسار

از   شوند، هم روند ونگونسار می فرو می  ، در آن کفر گرفتار آمده  : در دام یعنی «شوندمي

  علیه  آزار و زیانی  گونه هیچ جنگند و از با شما می  بازگشته  خویش  قوم  سوی رو به  این

بر   و تحیر و سردرگمی  آشفته ، کار بر آنها حال  در عین  دارند، لیکن برنمی  شما دست

 «نكردندشماپيشنهادصلحبهنكردندوگيرياگرازشماكنارهپس»  است  آنها چیره

با   در جنگ  مشارکتشان  عدم از  آن  سبب  به  شما ندادند که  به  عهد و پیمانی  و چنان

رايافتيدبهبرنداشتند،هركجاآناندست»ا با شم  جنگیدن «واز»شوید   خود مطمئن

پیدا کردید،   و بر آنها دست  را یافته  آنان : هرکجا که یعنی «بگيريدوبكشيدشاناسارت

 برسانید. قتل  بگیرید و به  اسارت  آنها را به

 : است  شده  چیز خواسته  سه  از آنان  لکا در مجموع

 . مانانبا مسل  از جنگ  گرفتن ی کناره1

  مرتدان  حکم  حکمشان  کفر و در غیر آن  به  قطعی  نمودن و پشت  کامل  شدن ی مسلمان2

 . است

 . از آزار مسلمین  داشتن نگه  ی دست0

قرار  شما  کن فیصله  هجوم  نکردند، در معرض  چیز را عمال اثبات  سه  اگر این  پس

كه»:  صورت  گیرند و در این می برايآنانند عليهما آشكارحجتيآنانشما

 و محکومشان  شوید و سرکوب آشکار، بر آنها مسلط می  حجت  با این  که «ايمقرارداده
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  مقاومتی  کمترین  بدون  در فتنه  شدنشان ، سرنگون روشن  حجت  این ! کنید. آری می 

 . است  مسلمین  به  رسانی و زیان  در کفر و خیانت  حالشان  و آشکار شدن  دربرابر آن

  

پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ٱ  ٻ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ ٿ  ٿ ٿ  ٿ

ڇ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ ڃ   ڃ  ڃ  ڄ ڄ

ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  

ک  ک  گ
  درباره  آیه  اند: این تهگف  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مجاهد و دیگران

  به  را که  مردی  مکه  در روز فتح  شد که  نازل  ابوجهل  برادر مادری  ربیعه ابی بن عیاش

مرد   این  بود که  خبر از آن بی  که ، درحالی کرد، کشت می  اش شکنجه  در مکه  خاطر اسالم

 . است  نیز کرده  هجرت  و حتی  شده  مسلمان

نسزدكهمؤمنيوهيچ»  همچون  : مؤمن یعنی «خطاـبكشدراـجزبهمؤمنيرا

روا   حالی  هیچ  به  مؤمن  ، برای بنابراین  ی نیست  گکشت  آن  انفاذ قتل  حکم  کافر ی که 

  شود که می رساند. خاطرنشان  قتل  ی به  خطا و اشتباه  دیگر را ی جز به  مؤمنی  که  نیست

قصد و تعمد  وجود  آنها، عدم  در همه  ، و ضابطه بسیار است  خطا و اشتباه  وجوه

  یگانگی  به  که مسلمانی  شخص  خون  ریختن: » است  آمده  شریف  باشد. در حدیث می

  نفس  چیز: کشتن  ازسه  یکی  مگر به  نیست  دهد، حالل می  گواهی  من  و رسالت خدا

  که  کسی  شود و کشتن می زنا  مرتکب  که  همسری  دارای  شخص  ، کشتن دربرابر نفس

امور   از این  و اگر یکی«. است مسلمین  از جماعت  و جداشونده  خویش  دین  کننده ترك

کار   این  را ندارد، بلکه  قتل  اجرای  حق  از رعیت  ، کسی داد، باز هم  روی  گانه سه

هرك»باشد  می  وی  ، یا جانشین زمامدار مسلمانان  برعهده بهمؤمنيكهسو خطارا

براوست آزادكندمؤمنيبردهكهبكشد،   را به  یا کنیز مؤمنی  : باید غالم یعنی «را

  است  مورد این  در این  مؤمن  برده  کردن آزاد در  خطا آزاد نماید. حکمت  قتل  این  کفاره

  تا جان  است  کا بر او الزم، ل ساخته  خارج  زندگان را از قطار  مؤمنی  او شخص  : چون که
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از قید   اش آزاد در آورد زیرا آزادسازی  را درقطار اشخاص  مانند وی  دیگری  مؤمن

  واجب «و»میباشد؛   وی  بر عهده  اول  واجب  . این است  وی  کردن زنده  ، همچون بردگی

ديهاهلبه»:  که  است این  دوم   عنوان  به  که  است  : مالی دیه «كندپرداختاو

  خود تقسیم  میان  میراث  را همچون  شود تا آن می  داده  وی  ورثه  به  مقتول بهای خون

 . است  مقتول  مراد از )اهل(، ورثه نمایند.

  تدوین را  آن  و فقها احکام  شده  تبیین صخدا  رسول  پاك  در سنت  دیه  احکام  تفاصیل

 اند. کرده

  شود: برای می  سنجیده  چنین  هر سرزمین  رایج  پول  حسب به  یهد  ، جنس در نزد احناف

شتر، صد   دارندگان  و برای  هزار درهم ده  نقره  دارندگان  طال هزار دینار، برای  دارندگان

.  بر خود وی  گردد نه می  الزم« قاتل  عاقله»خطا بر   در قتل  دیه  که  ذکر است  شتر. قابل

  وی  عصبه  ی یعنی  وی  پدری  از جهت  قاتل  حجاز، نزدیکان  لمایدر نزد ع« عاقله»و 

احوال(   )ثبت  در دیوان  شده  ثبت  نزدیکان و  کسان« عاقله»،  در نزد احناف  هستند ی ولی

  از پرداخت  . و اگر عاقله است  نموده  را تنظیم  دیوان  این عمر  که  گونه اند، آن قاتل

 شود. می  دولت( پرداخت  )خزانه  عمومی  المال بیت از  مقتول  شد، دیه  ناتوان  دیه

  واجب  مقتول  ورثه  برای  هر حال  به  دیه  : پرداخت یعنی «كنندصدقهآنانكهمگراين»

  آیه  که  کنیم می  ببخشند. مالحظه  قاتل  را بر خانواده  دیه  این  آنان  که  ، مگر این است

  ی صدقه  آن  برپرداخت  مؤمنان  و برانگیختن  ترغیب  جهت را ی به  بخشش  این  کریمه

  منسوب  اگر مقتول  یعنی «شماينددشمنانكهاستازگروهياگرمقتولپس»نامید 

ويكهدرحالي»  است  کفار حربی  به   مؤمن  : خود مقتول یعنی«استمؤمنخود

مؤمنيبايدبندهقاتل»  است را   دیگری  ، مسلمان ، اگرمسلمانی بنابراین «آزادكندرا

  ، هیچ نکرده  هجرت  ولی  شده  مسلمان ، اما بوده  و از آنان  در بالد کفار است  کشد که می

  از ذمه  را آزاد کند و دیه  مؤمنی  باید برده فقط  قاتل  ، بلکه نیست  وی  بر قاتل  ای دیه

  و کرامت  ، حرمت نکرده  اما هجرت  آورده ایمان  که  سیزیرا ک  ساقط است  وی  عاقله

  مقتول  مؤمن «واگر»  ، کمتر است کرده  هجرت و  آورده  ایمان  که  مؤمنی  به  نسبت  وی

  یا دائمی  موقتی «استپيمانيآنانشماوميانميان» کافرند و اما «باشدكهازقومي»
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، باید  فرد مؤمن  این  قاتل  : عاقله یعنی «نمايدپرداختيهدويخانوادهبايدبهپس»

  قاتل «و»بپردازند   هستند، دیه  مسلمین  پیمانان ، یا از هم ذمه از اهل  که  مقتول  آن  ورثه  به

 «نيافتايبندهكسوهر»  گکشت  که چنان «آزادنمايد»نیز  «رامؤمنيبرده»باید   وی

اوست»  نداشت  گنجایش  برده  خریدن  یبرا  وی  یا مال ماهكهبر روزهپياپيدو

  از روزهای  را نخورد و اگر روزی  دو ماه  این  از ایام  روزی  هیچ  که  طوری  به «بگيرد

  روزه  بگیرد. اما خوردن  را باز از سر، روزه  دو ماه  این  راخورد، باید همه  دو ماه  این

 ازسرگرفتن  ، موجب زنان( و مانند آن  ماهانه  )عادت  حیض  چون  یوجود عکر  سبب به

  ، که است  فقها اختالف  ، میان بیماری  شدن عارض  سبب به  در خوردن  . ولی نیست  روزه 

 باشد. می  روزه  ، از سرگرفتن ابوحنیفه  امام  رأی

از   رحمتی  عنوان  به«هللاانبازجاست»  شده  مشروع  قاتل «توبهعنوانبه»  کفاره  این

مقرر   حکم  به  موردی در هر  داناست؛ چون «استحكيموخداوندداناي»  وی  سوی

گرداند.  می  مشروع را  اوامرش  حکمت  از روی  است؛ چون  دهد، حکیم می  فرمان  آن

  است  اعجاز قرآنیمظاهر  از  نیافت(، مظهری  ای برده  یجد: هرکس  لم  : )فمن تعبیر قرآنی

و   زمان  همه  که  باالست  چنان  از نظر دقت  قرآن  بیان  رساند که را می  حقیقت  زیرا این

  برده  در خریدن  شخص  مالی  توانایی  عدم  شامل  ، هم آن  گنجاید زیرا مفهوم را می  مکان

 ما.  عصر و زمان  ی همچون  برده  نبودن  شامل  شود و هم می

  

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    گ  گ

ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  
اوجزايپس»  است  او مؤمن  داند که می  که درحالی «رابكشدعمدامؤمنيوهركس»

آنجاودانهكهاستجهنم خشمميدر او بر خداوند و لعنتشميماند و گيرد

اووبراي»کند  طرد می  خویش  ز رحمتگیرد و او را ا می  : از او انتقام یعنی «كندمي

  ،مستحق شده  مرتکب  که  بزرگی  گناه  سبب  و او به «استساختهآمادهعظيمعذابي

  ای کشنده از وسایل  ای با وسیله  انسان  عمد: کشتن  قتل  . نشانه است  مجازات  همه  این

و   ، سم تفنگ شمشیر،  گیرد؛ چون می  مانجا  وسیله  مانند آن  عادتا به  قتل  عمل  که  است
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. اما باید  نیست کیفر  کار شد، سزاوار این عمد توبه  از قتل  که  کسی  . ولی آن  امثال

  قصاص  را برای و خود  اعتراف  قتل  ناگزیر باید به  عمد، قاتل  قتل  در توبه  که  دانست

نبود ی   واجب  قصاص  ازد ی چنانچهبپرد  بود، یا دیه  واجب  قصاص  کند؛ چنانچه  تسلیم

در   قادر باشد، چه  از آن  بعضی یا  دیه  کل  و بر پرداخت  توانگر بوده  قاتل  که  درصورتی

 گیرد. می  تعلق  خود وی  مال  به  دیه  بلکه  نبوده  قتل  دیه  متحمل  قاتل  عمد، عاقله  قتل

  دیگر به امر که  خود را بر این  کرد و عزم  وبهت  عظیم  گناه  عمد، از این  قتل  اما اگر قاتل

  وخود را به  نموده  اعتراف  قتل  به  که  آن نمود، بی  نیاالید جزم  دست  کسی هیچ  قتل

  خدای  ولی ، نداریم  قاطع  یقین  وی  توبه  قبول  به  صورت  نماید، در این  تسلیم  عدالت

  خویش  میان  که در آنچه  خویش  بندگان  میان  که  و اوست  است  الراحمین ارحم  عزوجل

عمد،   قتل  قاتل  برای کریمه  آیه  در این  کند. هرچند که می  اند، داوری داشته  اختالف

  عدم  خود دلیل  این  ،که خطا ذکرشده  قاتل  برای  که ، چنان ذکرنشده  ای و کفاره  توبه

  قتل  که  است  نیز بر آن  عباس ابن که . چنان عمد است  در قتل  دو از قاتل  این  پکیرش

کنند و از  می  داللت  جنایت  این  بر بزرگی که  بسیاری  احادیث  دلیل ندارد، به  ای عمد توبه

  در روز قیامت  مردم  میان  که  ای قضیه  اولین» :صخدا  رسول  شریف  حدیث  این  جمله

  ا نابودیقطع: » است  آمده  دیگری  شریف  در حدیث«.خونهاست  شود، قضیه می  فیصله

  شریف  در حدیث  همچنین«. است  مسلمانی  شخص  دنیا در نزد خدا، آسانتر ازکشتن

  گمان گردآیند، بی  مرد مسلمانی  بر کشتن  آسمانها و زمین  اگراهالی: » است  آمده  دیگری

  دیگری  شریف  ر حدیثد  همچنین«. افگند می  در آتش  را برروهایشان  خداوند همه

ی   کلمه  از یک  نماید ی هرچند با بخشی  یاری  مسلمانی  بر کشتن  هرکس» : است  آمده

 از  شخص  : این شده  نوشته  چنین  هر دو چشمش  میان  آید که می  درحالی  روزقیامت

 «.خدا نومید است  رحمت

  وی  ماندن  جاودانه شود. مراد از یم  عمد پکیرفته  قاتل  توبه  اما جمهور فقها بر آنند که

ماندگار   ، نه است  دورودرازی  مدت به  وی  کردن جمهور، درنگ  نیز در رأی  در دوزخ

  مفاد همه  که  است شده  نقل  تواتراحادیثی  به صخدا  زیرا از رسول  وی  همیشگی  بودن

  بیرون  از دوزخ  باشد، سرانجام  از ایمان  ای ذره  کمترین  در قلبش  هرکس: » است  آنها این

  حق  عمد سه  در قتل»اند:  علما گفته  که  جمهور است  رأی  بنابر همین«. شود می  آورده
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  قاتل  کردن  ، تسلیم دم  اولیای  . اما حق دم  اولیای  و حق  مقتول  ، حقخدا  : حق است

توانند او را عفو  می  ، همچنانبگیرند  دیه  کنند یا از وی  قصاصش یا  که  است  آنان  به

را   توبه  آن  عزوجل  خدای  شود ی چنانچه ساقط می  توبه  به خداوند  کنند. و حق

  او را از قاتلش  عزوجل  یا خدای  ماند، که می  باقی  روز قیامت  به  مقتول  حق بپکیرد. اما

 «.کند  را عکاب  گرداند، یا اگر بخواهد وی  راضی

  

ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ۀ   ۀ  ہ  

ۅ  ۅ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇۋ   ۋ ۇ ۇ ڭ  ڭ

ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى     ى  ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئ   
  بارمه  سلیم بنی  از قبیله  گوید: مردی می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

. در  گفت سالم  و بر ایشان  گکشت صخدا  رسول  از یاران  از نزد گروهی  گوسفندی

از   که  خاطر این مگربه  نگفت  بر ما سالم  شخص  خود گفتند: این  در میان  اثنا ایشان  این

  رساندند و گوسفندانش قتلش  به  برده  حمله  را گفتند و بروی  سخن  این باشد!  ما ایمن

!مؤمناناي»شد:   نازل  ودکهب  آوردند. همان صخدا  نزد رسول  غنیمت  عنوان  را به

راهچون كنيددر سفر را با   دین  روید، یا دشمن  جهاد بیرون  به  : چون یعنی «خدا

  کنید تا یقین  وجو و تأمل پرس : نیک یعنی «كنيدتفحصنيكپس»بکوبید   سالح

كهكسيوبه»  نیست  از مؤمنان زنید، می  ضربه  بر وی  که  کس  آن  نمایید که  حاصل

اسالم تواستاظهارنمودهواعالم»را   شهادت  کلمه  یعنی «رانزدشما نگوييد: ،

« علیکم  السالم»شما   به  که  کسی  : برای است  این  دیگر معنی  قولی  به «نيستيمؤمن

بدين».  نیستی  تو مسلمان  ، نگویید که گفته رازندگانيمتاعوسيلهتا  «بجوييددنيا

  آن  در مورد مسلمانی  و بررسی  تحقیق شما را از  که  است  غنیمت  اشتهای  این  یعنی

و»  نیست  دون  دنیای  فانی  جز بهره  چیزی  غنیمت  این  که دارد، درحالی باز می  شخص

ا شما   برای  محظوری  هیچ  ارتکاب  بی  که  از آنچه «استبسياريغنيمتهايهللنزد

  گرفتن  غنیمت  و به  ، از کشتن پاکیزه  حاللهای  از این  باشد و با برخورداری می  اللح

خودتان»گردید  نیاز می اند، بی درآمده و انقیاد  از در تسلیم  که  کسانی  مال نيزقبال
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منتولي»نیز قبال از کفار بودید   : خودتان یعنی «بوديدگونههمين خداوندبرشما

نهاد   را بر زبان  شهادت  کلمه  که  گاه کرد ی آن  شماجلوگیری  خونهای  و از ریختن«

  شهادت  درآمدید، کلمه  اسالم  به  که  گاه : شما نیز همان است  این  ساختید. یا معنی  جاری

  کسی  که  آن ماند، بی  مصون  از تعرض  آن  سبب  به  آوردید وخونها و اموالتان  را بر زبان

  با زبانهایتان  ، دلهایتان آیا در اظهار اسالم  امر باشد که  از این  اطمینان  کسب  درپی

! شما نیز در آغاز  مسلمانان  : ای است  این  یا معنی یا خیر!  است  بوده  وهمراه  هماهنگ

در   که  شخصی  این  که داشتید، چنان می  پنهان  خویش  قوم  را در میان  خویش  کار، اسالم

  پنهان  خویش  قوم  خود را در میان  کرد، مسلمانی  شما اظهار اسالم  به  جنگ  ثنایا

  مسلمانی  که  را یافت  آن  و زمینه  آمدید، او فرصت  صحنه  شما به  چون  ، ولی داشت می

  امثال  وبه  نکرده  را فراموش  خویش  نخستین  و وضع  کند، لکا حال  را علنی  خویش

كنيدتفحصدرستيبهپس»کنید   رحم  خودتان   قتل  مرتکب وجو نمایید تا و پرس«

  پس «استآگاهكنيد،ميآنچههماناخداوندبه»  تأکید است  نشوید. تکرار برای  ناحق

،جملهاين»گوید:  می جبیر  خواهد کرد. سعیدبن  مؤاخکه  شما را در برابر اعمالتان

«.استتهديدوهشداري

  دیگران  و جنگ  مسلمانان  جنگ  در میان  اساسی  : فرق که  فهمیم می  کریمه  آیه  این از

 .هللا کلمه  برتری  برای  جنگند، اما مسلمانان دنیا می  برای  : غیر مسلمانان که  است  این

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  

ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ    ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

ڄ  ڄ  ڄ
خداخوددرراهوجانبامالكهمجاهدانيضرر،باآنغيراهلنشينخانهمؤمنان»

يكسانجهادمي ،  بیماری  چون  عکرهایی  معاذیراند که  ضرر: اهل  اهل «نيستندكنند،

  ازجهاد بازشان  ، تا بدانجا که ضرر وارد نموده  آنان  به  و غیره  ، لنگی ، نابینایی معلولیت

نبود   صورت در  باشد که  معکور فقط این  مؤمنان  و عزم  اگر نیت  ، پس است  داشته

قرار   مجاهدان  درجه نیز در  معکوران  ، آن صورت  رفتند، در این جهاد می  عکر، قطعا به
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  : رسول است  آمده فشری  در حدیث  که را دارند، چنان  ایشان  و همانند پاداش  داشته

هستند   مردمی  ا در مدینهقطع»فرمودند:  مجاهدان  به  خطاب  از غزوات  دریکی صخدا

با   که  اید، مگر این سر نگکاشته را پشت  ای وادی  و هیچ  را نپیموده  مسیری  شما هیچ  که

تند با ما هس  در مدینه  که درحالی !هللا  گفتند: یارسول  همراهند. اصحاب  شما در آن

 «.است  را بازداشته  ! وجود عکرایشان همراهند؟ فرمودند: آری

خداوند» فرماید: می  نشینان بر خانه  مجاهدان  برتری  در بیان  عزوجل  خدای  گاه آن

كهكساني بهخودجهادميوجانبامالرا مزيتنشينانبرخانهايدرجهكنند،

  برتری  ایشان  خود، به  و ثنای  و با مدح  را بلند گردانیده  آنان  : یاد و نام یعنی «بخشيده

  ، چه است  آنها بر غیر معکوران  دراینجا، برتری  برتری  . مراد از درجه است  بخشیده

را دارند   همانند بامجاهدان  ای باشد، درجه  صحیح  نیتشان  که  عکر در صورتی  دارندگان

خد»  گفتیم  که ی چنان همهو نيكووعده»را   نشینان وخانه  از مجاهدان  اعم «رااوند

رابروخداوندجهادگران»  است  همانا بهشت  که  نیکو داده  پاداش  : وعده یعنی«داده

 از:  است  عبارت  عظیم  پاداش  این  که «استدادهبرتريعظيمپاداشيبهجهادگريزان

  

چ  ڇ  ڇڃ  ڃ    ڃ   ڃچ  چ  چ  
اینجا،  در  : مراد از درجات قولی  به «اوازجانببزرگبس»  هایی و مرتبه «درجات»

را بر   مجاهدان  تعالی  : حق است  این  دیگر معنی  قولی  . به است  سابق  درجه  همان

دگریز جها  نشینان را بر خانه  ، اما مجاهدان داده  برتری  درجه  یک  معکور، به  نشینان خانه

  به  شریف  . درحدیث است  بخشیده  برتری  بیشتری  های و مرتبه  درجات  معکور، به غیر

  است  صد درجه  دربهشت»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت

هر دو   میان  و فاصله  نموده  آماده هللا سبیل فی  مجاهدان  آنها را برای خداوند  که

  آنان  به  است  داشته  نیز ارزانی «و»«. است  و زمین  آسمان  میان  انند فاصله، هم درجه

بخشايشآمرزش» آمرزندهو خدا و پکیرد و  عکر را می  چراکه «استمهربانرا

 دارد. می  را ارزانی  پاداش
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  هادیج  کفایی  دارد. جهاد فرض  داللت  کفایی  بر جهاد فرض  آیه  این  که  باید دانست

  از پاداش  آن  سبب  به  بپردازند، مجاهدان  آن  به  از مسلمانان  کافی  اگر تعدادی  که  است

اگر   که شوند، درحالی نمی گنهکار  آن  به  در نرفتن  هم  نشینان گردند و خانه برخوردار می

  نپرداخته  انبد  از مسلمانان  کافی شمار  باشد ولی  کفایه  باشد، یا فرض  عین  جهاد، فرض

سزاوار   آن  سبب  به  اند که شده  عظیمی  گناه  مرتکب  نشینان ، خانه صورت  باشند، در این

 هستند.  دوزخ  ورود به

  به  ؟ پاسخ است  کفایه  فرض  وقت  و چه  عین  جهاد فرض  وقت  چه  که  اما این

 اختصار بیان  را به  آن  لاز اشکا  برخی  اینک  دارد، که  بسیاری  ، تفصیالت سؤال این

 : داریم می 

)نفیر   عمومی  بسیج  )زمامدار مسلمانان(، اعالم  ، اگر امام است  عین  ی جهاد فرض 1

 عام( نماید.

  قرار بگیرد، در این  مورد تهاجم  اسالمی  ، اگر سرزمینی است  عین  ی جهاد فرض 2

  آنان  همجواران  به  عینی  تند، فرضیتاز خود را نداش  دفاع  توان  آن  اگر اهالی  صورت

  کل  که  آن شود تا تر می گسترده  قدم به قدم  فرضیت  طور دایره  یابد و همین می  انتقال

 گیرد. را در بر می  امت

مسلط   مانانلمس  از مناطق  ای بر منطقه  یا کافران  اگر مرتدان  است  عین  ی جهاد فرض 0

 باشند.  شده

  این در  . یعنی است  کفایه  باشند، جهاد فرض  قرار داشته  در امنیت  سلمانانم  و اگر همه

 بجنگند.  حرب دار  از جبهات  ای با جبهه  اسالمی  انتشار دعوت  ، باید در راه صورت

 شد.  بدر نازل  غزوه  درباره  کریمه  آیه  این  که  است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں
  نکرده  هجرت  مدینه  به  بودند که  مسلمانانی  : در مکه است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  و انجام  اسالم را از اظهار  آنان  کفار مکه  که بودند، درحالی  مانده  کفار باقی  در میان  بلکه
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  علیه  نگج  را با خود به  ا آناناجبار  بسا که  و چه  بازداشته  شان و شعائر دینی  اداتعب

  قتلشان  اند، به مسلمان آنها  که  خبر از این  بی  مسلمان  کشاندند و مجاهدان می  مسلمانان

  نشو همکارا  الموت : ملک یعنی «فرشتگانكهآنانهرآينه»شد:   نازل  رساندند، پس می

 «اندستمكاربودهبرخويشتنكهحاليدر»  ارواحشان  با قبض «گيرندراميجانشان»

با کفار و   ، همزیستی بر خویشتن  وستمشان  ظلم  از دیار کفر. پس  نکردن  با هجرت

 ستمکار باقی  مسلمانان  این  : به یعنی «ايشانبهفرشتگان»  است  هجرت  فریضه  ترك

 توبیخی  ، سؤالی سؤال  این «بوديد؟حالچهگويند:شمادرمي»  دار حرب در  مانده 

با کفار   بود؟ آیا شما با وجود همزیستی  چگونه  شما دربرابر دینتان  : موقف ، یعنی است 

  اصحاب  : آیا شما در زمره است  این  یا معنی بودید؟!  هم  دیانت  ، اهل هجرت  و ترك

ماميپاسخ»  خواهانه  پوزش  ؟ آنان مشرکان در زمرهبودید، یا  صپیامبر دردهند:

.  توانا نبودیم  خویش  از سرزمین  و هجرت  اظهار دین  به  که «بوديمازمستضعفانزمين

مگرزمينمي»  کنان  سرزنش  سخنشان در رد این  فرشتگان وسيعگويند: نبودتاخدا

  به  با مسلمین  همراه  داده  کفار نجات  ز زیر بار ستمو خود را ا «كنيدمهاجرتدرآن

  کاری  اگر به  را داشتید زیرا انسان  امکان  شما این بپردازید؟ چرا!  عزوجل  خدای  عبادت

پیدا خواهد کرد. مراد از )ارض( در اینجا، هر   را هم  بگیرد، حتما راهکار آن تصمیم 

ما باشد، ا  و مناسب  آماده  هجرت  برای  که  است  ینزم  کره  از مناطق  ای و منطقه  مکان

گروهآنپس»  است  واجب  از آن  هجرت  که  است  ، هر سرزمینی مراد از )ارض( اول

  دوزخ جز  و مأوایی  مسکن  گروه  : آن یعنی «استبدجاييوچهاستدوزخجايشان

 . است  بد سرانجامی  بد جا و چه  ندارند و چه

  کسی هر  برای  است  دار اسالم  سوی  از دار کفر به  هجرت  فرضیت  ، دلیل آیه  این  پس

امر   این بر» گوید: کثیر می در دار کفر قادر نباشد. ابن  خویش  دین  برپاداشتن  به  که

  بود، آیا باز هم در دار کفر قادر  خویش  دین  برپاداشت  اما اگر به«. وجود دارد  اجماع

  و از دار بدعت  دارعدل  سوی به  و از دار ظلم  دار اسالم  سوی به  از دارحرب  تهجر

  اند. احناف قول بر دو  باره  ؟ علما در این است  واجب  بر وی  دار سنت  سوی به
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  در دار کفر برای  ماندن باقی گویند: ها می . و شافعی است  بر او واجب  گویند: هجرت می

 د.باش می  مستحب  وی

  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
 مزمن  همانند بیماران «وكودكانوزنانندازمرداناامستضعفحقيقتكهمگرآنان»

 گریز از دیار کفر با توسل  در جهت «توانندنميجوييچارهكه»  دیگری  و فرودستان 

  برای «يابندنميراهيوهيچ»ندارند   ترسیدس  اسباب  این  به  ، چرا که نجات  اسباب  به 

 «.بودیم  حقیقی  از مستضعفان  و مادرم  من: » گفت می ك عباس . ابن بست بن  گریز از این

  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
باشد» اند داشته  عکری  در واقع  که  وسیله و بی  بیچاره  مستضعفان «جماعتآنپس»

  از آنان  درگکشت  به  تعالی  حق  از سوی  قطعی  ای وعده  این «درگذردزايشانخدااكه

  خدای  باشد، اما هرگاه می  و توقع  طمع  برای  )عسی( هرچند در اصل  زیرا کلمه  است

  ذات  آن  وقتی  شود، چرا که می ا واقعچیز وجوب  افگند، آن  طمع  به  در چیزی  عزوجل

هماناخداوندهمواره»کند  وفا می خویش   وعده  افگند، به  طمع  را بهخود   بنده  کریم

تا   از دیار کفر است  هجرت  فریضه بر  تعبیر، تأکیدی  این «استوآمرزندهعفوكننده

بپندارد   نیز چنین  نیست  واجب  بر وی  هجرت  عکر که  سبب  به  هجرت  تارك  بدانجا که

 کرد.  عفو و بخشایش  طلب  باید از آن می  که  است ، گناهی یو  برای  هجرت  ترك  که

 

ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی
هركه» راهو هجرتدر  و نیتی  درست  با قصدی  وی  : هجرت یعنی «كندخدا

زميندر»نباشد   آلوده  دنیوی  های ها و شائبه از انگیزه  چیزی  و به  بوده  همراه  خالصانه 

 کرده  هجرت  از نزدشان  که  قومی  میل  رغم به  که «خواهديافتفراواناقامتگاههاي
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  : سرزمین مراغم شود. می  اقامتگاهها ساکن  ، در آن آنان  و خاری  چشم  کوری  و به  است 

در  «و»گیرد  می را در پیش  آن  ، راه دشمنش  چشم  کوری  به  انسان  که  است  هجرت

  هجرت  آن  سوی به  که  در سرزمینی  ، هم خواهد یافت «گشايشها»  خویش  هجرت

هللاسويبهكنانهجرتخودازخانهوهركه»  خویش  و روزی  در رزق  کند و هم می

پيامبرش آيدبهو اند  دستور داده صورسولش خدا  برود که  آنجایی  و به «در

  را کرده  آن  سوی به  قصد هجرت  که  مکانی  به  که  از آن  قبل «دررسدمرگشسپس»

:  یعنی «استشدهثابتهللبرا»  طور کامل به «او»  هجرت «پاداشحقاكه»، برسد  است

،  پکیر نیست هرگز برگشت  که  است شده  ثابت  چنان  تعالی  در نزد حق  وی  پاداش

آمرزنده»نرسد   هم  دار هجرت  به  هرچند که   مؤمن  عمل  به «استمهربانوخدا

 کند. می  رحم  وی  نیت  آمرزد و به می

  به  شخص  ، یا جهاد، یا رفتن ، یا حج علم  طلب  برای  هر هجرتی»اند:  علما گفته

پاکیزه؛   روزی  ، یا زهد و طلب قناعت  هدف با ، یا بر طاعت  افزودن  هدف با  سرزمینی

در   که چنان ، معتبر است  ، نیت اما در اعمال«. است  وی  خدا و رسول  سوی به  هجرت

ا باشد، قطع و رسولش هللا  سوی به  وی  هجرت  هرکس: »...  است آمده  شریف  حدیث

باشد   دنیایی  سوی به وی   هجرت  و هر کس  است  وی  اهلل و رسول  سوی به  وی  هجرت

  سوی به  وی  هجرت  کند، پس  را تزویج  آن  باشد که  زنی  سوی یابد، یا به  دست  آن  به  که

 «.است کرده  هجرت   آن  به  قصد دستیابی  به  که  است  چیزی  همان

  بن ضمره فرمود:  که  است شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان ك عباس از ابن

از   برداشته  دوش : مرا بر گفت  قومش  در آمد و به به  کنان هجرت  اش از خانه  جندب

  نزد رسول  که  آن از  برید. اما پیش  بیرون صخدا  رسول  سوی به  شرك  سرزمین

 شد.  نازل  وی  شأن در  کریمه  آیه  این  . پس درگکشت  هجرت  برسد، در راه صخدا
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مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت      ی  ی   ی  جئ  حئ

يت  جث         مث   ىث  يث  حج
چون» زمينو گناهيدر شما بر شديد، سفر كوتاهكهنيسترهسپار را نماز

  که  است  بر آن  دلیل  آیه  بخوانید. این  را دو رکعت  چهار رکعتی  : نمازهای یعنی «سازيد

بخواهد  اگر  که  مسافر مخیر است  ، بلکه نیست  ماز بر مسافر واجب)قصر( ن  کردن  کوتاه

 :شافعی  مکهب  این  که بخواند، چنان  را کامل  نماز را قصر کند و اگر بخواهد آن
قصر در   ، پس رخصت نه  است  ، قصر در سفر عزیمت:ابوحنیفه  . اما در نزد امام است

  در تمام صخدا  زیرا رسول  جایز نیست  در آن نماز  خواندن  و کامل  بوده  سفر الزامی

  فرض: »عمر  فرموده  این  دلیل  به اند و نماز پایبند بوده  خواندن کوتاه  به  سفرهایشان

  فرموده  این  ، همچنان«قصر است  بدون  کامل  ، دو رکعت پیامبرتان  نماز در سفر بر زبان

در   دو رکعت  این  بود، پس  شد، دو رکعت ز فرضنما  بار که اولین»اهلل عنها:  رضی  عائشه

قصر   کننده  سفر مباح  که  باید دانست«. شد  افزوده  وحضر برآن  و در اقامت  سفر تثبیت

 ! شود. بلی ( کیلومتر می22)  امروزی  مقیاس  به  که  است  روز راه  مسیرسه  در نزد احناف

بالميافرانكترسيدكهاگرمي»نماز را باید قصر کنید  در را چراكهشما افگنند،

قصر در   که  است  ، مفید آن آیه  ظاهر این «آشكارنددشمنيوستهشماپيبرايكافران

باشد و لکا با   همراه  کافران  و بال از سوی  فتنه  با خوف  که  ، مگر این نیست سفر جایز

 اثبات  به صنبوی  در سنت  لیکن ، قصر نماز جواز ندارد. آنان  از جانب  ایمنی وجود

قصر  از آزار کفار، نماز را در سفر  بودن  با وجود ایمن صخدا  رسول  که  است رسیده 

قصر   بودن ، شرط جایز از دشمن  و هراس  ، خوف سنت  ، در نزد اهل نمودند بنابراین

 . نماز در سفر نیست

  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٱ  ٻ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺ 

ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃ  
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ     ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ  چ  چ  چ  ڇ

ژڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ  گ
باید   که ، بعد از ایشان  هر امیر و فرماندهی  و به صخدا  رسول  به  است  خطابی  آیه  این

  رسول  که  شویم را برپا دارند. یادآور می  نماز خوف  با همراهانشان  خوف  هنگام در

  در سرزمین ، بار دیگر«عسفان»بار در  اند، یک خوانده  دوبار نماز خوف صخدا

  که اند ی چنان خوانده  ، بارها نماز خوف نیز بعد از رحلتشان  ایشان  و اصحاب« سلیم بنی»

نمازبرپاوبرايشان»  خوف  در هنگام «بوديمؤمناندرميانوچون».  است  معروف

دو   را به  آنان  که  بعد از این : یعنی «باتوبايستندازايشانبايدگروهي،پسداشتي

تو در   دیگر همراه  و گروهی قرارگیرند  برابر دشمن در  گروه  ، یک کردی  تقسیم  گروه

نيزبرگيرندهايسالحوبايدكه»نماز بایستند  با تو   که  گروهی  : هم یعنی «خودرا

خود   های دو باید سالح ایستند، هر می  دربرابر دشمن  که  گروهی  خوانند و هم نماز می

نگردد. مراد   نمازشان  مانع  برگیرند که  مقدارسالح  باید آن  را برگیرند. اما نمازگزاران

نیاز بتوانند   در هنگام  که  ای گونه  باشند، به خود  لحهاس  باید حامل  که  است  این

را از   شان ، امید دشمن سالح  به  مجهزبودن  این باشند تا  داشته  دسترسی  آن  به  درنگ بی

به»با تو   همراه  نمازگزاران «چونپس»نماید   ، قطع از فرصت  برداری بهره  هر نوع

ديگربايدكهگروهآن»تو ادا نمایند  نماز را با  ا تمامی رکعت  : یک یعنی«روندسجده

  از تمام  یا فراغت  رکعت  از آن  بعد از فراغت  اول  :گروه یعنی «سرقرارگيرندپشت

 نماز بایستند.  به  دوم  گروه  گاه قرارگیرند، آن  دشمن  مقابل در  حراست  نماز، باید برای

  رکعت  یک  اول  گروه  گویند: چون می  ها در تفسیر آندیگر از فق  و بسیاری  احناف

  به  دوم  بایستد وگروه  برگزار کرد، باید برگردد و در برابر دشمن  را با دو سجده  خویش

  جایی  در همان  اول رساند، گروه  پایان را به  نماز خویش  دوم  گروه  نماز بپیوندد و چون

  نماز گزارده  در اول که  جایی  ا بهماید، یا مجددن  را تکمیل  ، نماز خویش هست  که

  با همان  اول  گوید: نماز گروه می :نماید. اما مالک  را تکمیل  برگردد و نماز خویش

وبايد»  است  رکعت  فقط یک ، نماز خوف  رسد زیرا در نزد وی می  پایان  به  رکعت  یک

در برابر   که  است  گروهی  همان  و آن «يايد،بهنوزنمازنخواندهديگركهگروهآنكه
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  بر همان  دوم  در رکعت «خوانندباتونمازپس»  و هنوز نماز نگزارده  ایستاده  دشمن

  دهند و گروه  سالم صخدا  رسول  ، بعد از آن است  نماز گزارده  اول  گروه  که  وصفی

  رکعت  یک  با این :نزد مالکبرساند. در  اتمام  را به  رکعت دیگر خویش  یک  دوم

، باید  از دو گروه  از فقها، هر یک  وی در نزد غیر رسد، اما می  اتمام  به  نماز هر دو گروه

  گروه  و بعد از آن  دوم  گروه  گرداند. نخست  ، کامل است شده  فوت  از وی  را که  آنچه

  هوش  : باید به یعنی «طخودرااحتيا»دیگر   گروه  : این یعنی «بگيرندوبايدكه»  اول

خودراوسالحهاي»کار بگیرند  دارند، به  و مانند آن  زره  چون  باشند و اگر ابزاری

  کریمه  . آیه است  مستحب  شرط و در نزد احناف  درنزد شافعی  سالح  گرفتن «برگيرند

  ذکر دو رکعت  ، پسمقدار نماز باید بخوانند چه  از دو گروه  هریک  سازد که نمی  روشن

شود  در سفر برگزار می  ا نماز خوفغالب  که  اعتبار است  این  و تفسیر، به  شرح  در اثنای

 . است  دو رکعتی  و نمازهادر سفر، اغلب

  در سنت آنها  بیان  که  است  متعددی  و اوصاف  اشکال  دارای  نماز خوف  که  باید دانست

بگزارد،  صورتها نماز  از آن  یکی  به  و هرکس  است  آنها درست  و همه  وارد شده

  آن  همه  جامع ، ذکرشده  آیه  در این  و آنچه  است داده  را انجام  دستور شریعت  گمان بی

را   نماز خوف  کیفیت ، باب  در این  وارده  استناد احادیث  به  احناف  باشد. لیکن صور می

بایستند و   با وی  گروهی نماید،  تقسیم  دو گروه  را به  مردم  امام»اند:  نموده  بیان  چنین

  و دو سجده  رکعت  یک اول  با گروه  امام  گاه گیرند، آن قرار  دربرابر دشمن  گروهی

  بیاید و امام  از برابر دشمن  دوم بروند و گروه  دربرابر دشمن  گروه  این  بگزارد، بعد از آن

  مسبوق  که  دهد، اما مقتدیانش  وسالم  گزارده  دو سجدهدیگر با   رکعت  یک  با ایشان

  گروه  بشتابند، سپس  دشمن  مقابل به  حراست  برای  باید پیاده  ندهند، بلکه  هستند سالم

و   جایگاه  ، نماز خود را در همان از تحرك  ساختن کم بازآیند، یا برای  اولی  جای  به  اول

  را دارند. سپس  الحق  حکم  رسانند زیرا آنان  اتمام به  قرائت ا و بدونمنفرد  سنگرشان

  دوم  گروه  گاه بازگردند، آن  دشمن  در مقابل  حراست  دهند و برای ، سالم  تشهد خوانده

  که برسانند، چرا  اتمام به  اتحهف  باسوره  همراه  ای سوره  را با قرائت  بیایند و نمازشان

 شمار به  مسبوق  در حکم  اند، پس نشده  در نماز داخل  امام  در ابتدا همراه ایشان
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و  عمر ، ابن ، نافع ، از زهری نماز خوف  کیفیت  این  شود که می  خاطرنشان«. روند می

با   امام»گویند:  می  مغرب  در وقت  نماز خوف  درباره  . احناف است شده  روایت  عباس ابن

 «.نماز بگزارد  رکعت  یک  دوم  و با گروه  دو رکعت  اول  گروه

آرزوكافران»فرماید:  می  نماز خوف  مشروعیت  حکمت  در بیان  تعالی  حق  گاه آن

كه سازوبرگدارند و سالحها از پسغافلخويششما شمايكبارهشويد، بر

  بر شما بتازند و کار را بر شما چنان  چنان  خویش  نیرو و توان  و با تمام «كنندحمله

درزحمتيد،واگرازباران»باشند   نیاز نداشته  دومی  حمله  دیگر به  سازند که دشوار

بگذاريد،وليخودرابرزمينافزارهايجنگكهبرشمانيستبيماريد،گناهييا

  ، حق ترتیب  این  ور نشود. به بر شما حمله  غافلگیرانه  تا دشمن «خودباشيدمواظب

  را رخصت  بیماری  حال و در  باران  زحمت  هنگام  به  سالح  ، نهادن مجاهدان  یبرا  تعالی

 از  داد تا دشمن  فرمان  از خویشتن  احتیاط و مواظبت  گرفتن  را به  ایشان  داد وسپس

آمادهباريخفتعذابكافرانخداوندبرايگمانبي»سوء نکند   برداری بهره  فرصت

متصور   انتظار آن  که  رو نیست احتیاط از آن  دستور رعایت  بدانید که  پس «استكرده

  تعالی  حق  از سوی  تعبدی  دستور، امری  این  کنند، بلکه  کفار بر شما غلبه  باشد که

 . است

  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  

ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ
خداراپس»شدید   فارغ  نماز خوف  از ادای  : چون یعنی «كرديدمامنمازراتوچون»

  جنگ  در حال  و حتی  احوال  : در تمام یعنی «خويشوبرپهلوهايونشستهايستاده

  رفت  از میان  خوف  و حالت  از وجود دشمن «خاطرشديدآسودهيادكنيدوچون»

  آن  مشروعه  شود، بر صفت می  داخل  آن  وقت  را که  : نمازی یعنی «نمازرابرپاداريد»

زيرانمازبرمؤمنان» ، برپا دارید آن  و طمأنینه  اذکار و ارکان  و با رعایت  طور کامل به

را   آن  عزوجل  خدای  که  است  ای : نماز فریضه یعنی «استايشدهمعينوقتفرض
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  آن  از اوقات  هر وقتی و  گردانیده  فرض  و معینی  معلوم  در اوقات  خویش  بر بندگان

، مگر  آنها جایز نیست  اوقات نمازها در غیر  ، لکا برپاداشتن است  آغاز و انجامی  دارای

  ، به ، یا مانند آن ، یا سهوکردن ماندن  خواب  به  ، چون شرعی  خاطر وجود عکری  به

  ی به  خوف  نماز در حال  برپاداشتن  بهشما را   عزوجل  خدای  که  است  دلیل  همین

را از   آن  تأخیر انداختن  نیز، به  حالت  در این  وحتی  شد ی دستور داده  بیان  که  کیفیتی

 . است  نداده  اجازه  آن  معین  وقت

بودند  «عسفان»در   با یارانشان صخدا  : رسول است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

مستقر   و قبله  مسلمانان  و در میان  ولید در رسیده  خالدبن  فرماندهی  به  مشرکان  که

ازخود و   رسد که فرامی  آنان بر  نمازی  وقت  اکنون  شدند، آنها با خود گفتند: هم

  بود که همان  باشید!  فرصت  مترصد آن  ، پس تر است محبوب  برایشان  فرزندانشان

 ظهر و عصر فرود آورد.  را در میان  آیات  این  جبرئیل

  

ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ھ  ھ   ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ 

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې
کفار، از   گروه  کردن  وجو و دنبال : در جست یعنی «نكنيدسستيقومودرتعقيب»

را گکارید زی  نمایش  را به  و چابکی  نیرومندی  ندهید، بلکه  نشان  و سستی  خود ضعف

مي» دردمند شما آناناگر همانشويد، ميكهگونهنيز درد دردشما كشيد،

 ، جنگ  مرارت  کارزار و تحمل  در میدان  پایداری  لکا کفار از شما به «كشندمي

آنحال» ورزید نمی  پایداری  همانند آنان  شود که می  شما را چه  سزاوارتر نیستند، پس

  عظیم  و اجری  بزرگ  پاداشی «هللشماازا»سزاوارترید زیرا   پایداری  شما از آنها به «كه

آنچه»:  یعنی «اميدواريد» در دنیا  را بر سایر ادیان  خویش  دین  و پیروزی  را در آخرت

ندارندكه اميد در   پایداری  ، شما به هرحال  به  ، پس کفر و انکارشان  سبب به «آنها

برابرید، اما   ، با هم و درد جنگ  درآسیب  شما و آنان  رید، چراکهسزاوارت  معرکه  میدان

را در   برنده  و تأیید پروردگار، برگ  و یاری  ثواب  در امیدواری  فقط شما هستید که  این



532 

ا»اند  محروم  امیدواری  اختیار دارید و آنها از این  «استحكيمدانايهموارههللو

 دهد. شما دستور می  به  که  در آنچه  است  حکیم کشید، می  که  دردهایی  به  داناست

  

ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ   
  ازطایفه  که  ابیرق بن طعمه  نام به  از منافقان  : مردی بود که  این  آیات  این  نزول  سبب

  اما شخص زید دزدید، بن را از رفاعه  و سالح  مواد خوراکی  بود، مقداری« ابیرق بنی»

از   دیگر: او زرهی روایتی  . به ساخت  متهم  آن  را به  سهل لبیدبن  نام به  ای و شایسته  پاك

از   برخی  افگند. و چون سمین  زیدبن  نام به  ای مرد یهودی  را در خانه  دزدی  اموال  آن

 صخدا  نزد رسول  بود یشناختند، قومش  منافق  شخص  آن  را ی که  حقیقی  سارق  مردم
  استناد که  این  ی به صخدا  بود رسول نزدیک  پرداختند تا بدانجا که  دفاع  به  از وی

  گرایش  آنان  سوی به  خویش  در داوری ندارد ی  و مدرکی  گواه  منافق  آن  کننده متهم

  ای «كرديمبرتونازلوراستيحقرابهكتابمااين»شد:   نازل  بود که  یابند. این

به»! صمحمد بهچهآنموجبتا   موجب  ، یا به وحی  وسیله  به «توآموختهخدا

 «كنيحكممردمميان»اجتهاد   است؛ چون نموده راه  تو را بدان  که  دیگری  های آموخته

اند:  گفته  آیه  این  به ی با استناد  ابومنصور ماتریدی  ی ازجمله  اصول  از علمای  برخی

  در حدیث  که کنند، چنان  حکم  اجتهاد خویش  به  اند که داشته  حق صخدا  رسول

  بشری  هم  من  که  نیست  جز این»فرمودند:  صخدا  رسول که  است نیز آمده  شریف

  در بیاناز شما   بسا یکی  و چه  کنم صادر می  ، حکم شنوم می  که  آنچه  ، لکا برمبنای هستم

  وی  نفع  ، به باشد و بنابراین  دیگر داشته  بعضی  به  نسبت  رساتری  لحن  خویش  حجت

،  ام کرده  حکم  وی  را برای  مسلمانی  حق  من  که  کسی  بدانید؛ آن  پس ، صادر کنم  حکم

دارد، یا  را بر  ، باید آن حقیقت  این  به  با علم  ، پس است  از آتش  ای چیزپاره  ا آنقطع

 . کنی  جدال  حقان با ذی  خاطر آنان به  که «مباشخيانتكارانوزنهارجانبدار»«. بگکارد

  که  آن ، مگر بعد از جایز نیست  از کسی  و جانبداری  دفاع  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

هستند   آیات  این  معا  حکم  شامل  مدافع  . و وکیالن باشیم  داشته  یقین  وی  بودن برحق  به
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  دیگری  و غم ، هم و خائنان  از گنهکاران  ، جز دفاع از حاالت  در بسیاری  زیرا آنان

و  صپیامبرش ،خدا  به  و خائنان  از گنهکاران  دفاع  که  باید دانست  ندارند. پس

 . جایز نیست  وجه هیچ  ، به مسلمانان

  

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ        پ  پ  پ
خد» از آمرزشو خداكه»  کردی  جانبداری  ابیرق از بنی  امر که  در این «بخواها

پسر   قتاده  به  ابیرق  از بنی  در دفاع صخدا  رسول  که  است  نقل «استمهربانآمرزنده

  به  از آنان  که  را کردی  بیتی قصد اهل»بودند:   بود، گفته  باخته مال  زید که  بن برادر رفاعه

  ای و بینه  دلیل که  آن ، بی کنی می  متهم  سرقت  را به  ، آنان است یاد شده  و صالح  ماسال

،  برمال ساخت را  سرقت  شد و راز حقیقی  نازل  کریمه آیه  چون  پس«. باشی  داشته

 برگرداندند.  باخته مال  را به  سالح  ابیرق بنی

  

ٹ  ٹ ٹ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
  شوند وزیان می  معصیت  مرتکب  چراکه «كنندميخيانتخويشتنبهكهوازكساني»

  ارائه  دلیل و  حجت  : از جایشان یعنی «نكندفاع»گردد  بازمی  خودشان  به  معصیتشان

خداوندهركس»  نکن كهزيرا گناهرا و دوستپيشهخيانتگر   پس «نداردباشد،

  دفاع  نباید ازآنان  مسلمانی  ندارد، دیگر هیچ  را دوست  خیانتکاران وندخدا  وقتی

 . پیشه : بسیار گناه . اثیم پیشه  : بسیار خیانت کند. خوان

  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  
کنند و  حیامی  از آنان  ا، چرا کهخود ر  ناشایست  اعمال«دارندازمردمميپنهاناينان»

خود را و   زشت  اعمال «كنندنميوازخداوندپنهان»دارند   بیم  و زیانشان  از آسیب

باید   . پس است  آگاه بر آشکار و نهانشان خداوند  کنند که امر را نمی  این  مالحظه

ماند،  نمی  چیز از او پنهان هیچ  بدارند، چرا که  را از او پنهان  توانند چیزی نمی  بدانند که
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کنند،   خود را از او پنهان  توانند اعمال می  چگونه «و»حیا کنند   تعالی  باید از حق  پس

خود در   و در میان «كنندميانديشيچارهدرشبكهگاهآناوباآنهاست»  که حالی در

  پردازند. نیرنگ می  ریزی برنامه و  رایزنی  به «پسنددنميخداازسخنانكهآنچه»مورد 

شود  می  طراحی  کارها در شب  ا ایننامید؛ زیرا عادت« تبییت» را  اندیشی و چاره  پردازی

به»آید  اجرا درمی  و در روز به و  «دارداحاطهدهند،هموارهميانجامآنچهوخدا

  و به  از او حیا نکرده  که  است  چگونه  ، پس بر آنها محیط است  وی  و اراده  علم

 زند.پردا او می  نافرمانی

  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  

ک  ک  گ  گ
همانانهان» شما جانبداريدرزندگيكنندگانازخيانتهستيدكه،  «كرديددنيا

دركسيچهپس»کردند   دفاع  دزد خویش  از قوم  اند که ابیرق  بنی  از طایفه  مراد کسانی

 بر  آگاه  خدای  که  هنگامی «خواهدكرددربرابرخداجانبداريروزرستاخيزازآنان

كيست»نماید؟   عکاب  برابر گناهانشان را در  ، آنان طرحها و تدبیرهایشان  همه كهيا

  دفاع  عدر موض  از آنان  وکالت  بتواند به  که  : کیست یعنی «باشدوكيلبرايشان

  نیست کس  هیچ  باز دارد؟ خدایا!  را از آنان  الهی  و عکاب  قرار گرفته  آنان  وجانبداری

 باشد.  را داشته  از کسی  دفاع  در برابر تو یارای  که

  

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ
  متعدی  دیگران  به  اثر آن  که  است  ای و بدی  سوء: زشتی «كندكارسوئيوهركس»

  معصیتی  انجام با «ورزديابرخودستم»  شرك  نه  است  گناه  شود و در اینجا مراد از آن

 «بخواهدآمرزشازخداسپس»شود  نمی  متعدی  دیگران  به  اثر آن  که  ای از معاصی

بپوشاند و اثر   بروی  است  شده  مرتکب  را که  بخواهد تا گناهانی  تعالی  : از حق یعنی

، یا: «خواهم می  : ازخدا آمرزش استغفراهلل: » خویش  سخن  محو کند، با این  آنها را از وی
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آمرزنده»  صورت ؛ در این«بیامرز  بر من : خدایا! اغفرلی  اللهم» را   برای «يابدميخدا

 . خودش  یابد به می «مهربان»و   گناهانش

،  کرم ، عفو، را از بردباری  بندگانش  آیه  در این  انمهرب  خدای»گوید:  می  عباس ابن

و   و زمین از آسمانها  بنده  سازد و اگر گناهان می  آگاه  خویش  گسترده  و مغفرت  رحمت

واستغفار کنند،   توبه  که  کسانی را بر  آن  عزوجل  خدای  گمان بزرگتر باشد، بی  کوهها هم

قرار   مورد ترغیب ، ابیرق بنی  دزد از قوم  شخص  آن ، آیه  در این  همچنین«. آمرزد می

و   او را آمرزنده  بخواهد وبداند که  آمرزش و از خدا  شتافته  توبه  سوی به  گیرد که می

  گناه  مرتکب  که  بندگانی  همه  درباره  است  عام  کریمه  آیه  . اما حکم خواهد یافت  مهربان

ابوبکر   روایت  به  شریف  طلبند. در حدیث می  آمرزش  سبحان  از خدای  و سپس  شده

  مرتکب  که  نیست  مسلمانی  هیچ»فرمودند:   که  است  آمده صخدا  از رسول  صدیق

از   گاه نماز بگزارد و آن  و دو رکعت  ساخته وضو  بشود، سپس  از گناهان  گناهی

 «.شود می  آمرزیده  ویبر   که  طلبد، مگر این آمرزش  گناهش  آن  برای خداوند

  

ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے
هركس» فقطآنمرتكبگناهيو بهشود، مرتكبزيانرا  که چرا «شدهخود

  وی  دزد، نباید از دزدی  شخص  آن  : قوم گردد. یعنی برمی  خودش  به  و پیامد آن  فرجام 

کنند  دفاع  ناحق  به  را وادارد تا از وی  آنان  که  ای نهگو  در تنگنا و فشار قرار گیرند، به

  مربوط نیست  آنان  اصال به  گناه  و این  است  خود وی  فقط متوجه  وی  سرقت  زیرا گناه

  رو که  است؛ از آن  حکمت  و صاحب  گنهکاران  به  داناست«  است  حکیم  دانای هللو ا»

  صاحب  فقط گریبان  گناه  کنید و بدانید که  عمل  ا بدانکرد ت  حکم  بزرگ  قاعده  این  به

 . گیرد و بس را می  خویش

  

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
 عمد یا غیر عمد از  به  که  است خطا: لغزشی «شودمرتكبخطايااثميوهركس»

  گناه ،«خطا»اند:  گفته  د. و بعضیشو می  انجام  فقط عامدانه« اثم»سرزند، اما   انسان
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  در این گناه بی «بيندازدگناهيبيگردنرابهآنسپس»  کبیره  گناه« اثم»و   است  صغیره

اقطع»ساختند  متهم  دزدی  به  ناحق  او را به  ابیرق بنی  که  است  سهل  ، همانا لبیدبن داستان

  گناه بی  برشخص  بستن  : دروغ بهتان «استگرفتهآشكاررابردوشوگناهيبهتان

  این  دلیل  گیرد، به یقرارم  و حیرت  در بهت  از آن  گناه نامیدند زیرا بی  را بهتان  . آن است

اند،  داده  نسبت  وی  را به  دروغ  آن  شنود که می  ، لکا چون خبر است برکنار و بی  از آن  که

 شود. و متحیر می  مبهوت

  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې     ى  ى  ائ  ائ    ەئەئ  ۋ   

وئ  وئ  ۇئ    ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ
مراد  . است صخدا  رسول  متوجه  خطاب «اوبرتونبودخداورحمتواگرفضل»

و   لطف  به را  ایشان  : پروردگار متعال که  است  این  بر ایشان  و رحمت  فضل  از این

 ! . آری ساخت آگاه  و حقیقت  از حق« ابیرق بنی«  ، در قضیه خویش  داشت و نگه  عنایت

و   عروه  اسیدبن  ، که ابیرق بنی مدافع   : از گروه یعنی «ازآنانايطايفه»امر نبود   اگر این

و»  حق  به  نکرد از حکم «سازندتوراگمراهبودندكهكردهدآنقص»بودند   یارانش

رانميگمراه خود مگر و»گردد  برمی  خودشان  به  کارشان این  زیرا فرجام «كنند

و   از کید و نیرنگ  توست  نگهبان  سبحان زیرا خدای «رسانندتونميبهزيانيگونههيچ

در تو   که  جهت  . و نیز بدان مؤید توست  حال  و او درهمه  مردمان  و گمراهسازی  زیان

  وحی  از نزول  قبل  ، پس ای کرده  عمل  اجتهاد خویش  ظاهر امر و به ، به دزدی  قضیه  این

  را برتو روشن  آمد و حقیقت  وحی  و اینک  تو نیست  متوجه  زیانی  ، هیچ آن  درباره

را ی در   و اموری  : او قواعد و احکام یعنی «كردنازلوخداوندبرتوكتاب»  ساخت

  است  خیر بسیاری  دربردارنده  تو قرار داد که  شریعت  در حوزه ی  و غیرآن  آیات  این

را بر   آن  عزوجل  خدای  که  است  : سنت کرد. حکمت  نازل «حكمت» نیز بر تو «و»

  از احکام «دانستينمي»قبال   که «راآنچهتوآموختوبه»فرو فرستاد   خویش  رسول
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  نبوت بزرگتر از  و فضلی  زیرا لطف «است»و بسیار  «برتوبزرگالهيوفضل»وامور 

،  هست نیز  امتشان  به  خطاب  ، در واقعصخدا رسول  به  . خطاب نیست  وحی  و نزول

  به صحضرت ، از آن و سنت  کتاب  را از طریق  فضل  این صخدا  رسول  امت  پس

 اند. برده  ارث

  

پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
  امری در  پنهانی  و مشورت  نجوا: رازگویی «نيستخيريازنجواهايشاندربسياري»

،  است  دیگران ، غالبا در حضور دو یا چند تن  بین  و پوشیده  درگوشی  طریق از امور به

  است  این  کریمه  آیه مراد  انگیزد. پس را برمی  غیرشنونده  حاضران  سوءظن  که طوری به

در امور   رازگویی «مگر»  نیست  ، خیری مردم  چنینی این  های رازگویی  در اغلب  که

 زیر:  گانه سه

   است : لفظ عامی معروف «دهدفرمانيامعروفيصدقهبه»نجوا   وسیله  به «كهكسي»

اصالح»  دهدبه  فرمان «يا»شود  می  ها و امور پسندیده نیکوکاری  انواع  تمام  شامل  که

در خونها،   آنان  میان  که  مشاجراتی  در همه  است  ؛ عام مردم  بین  اصالح «مردمبين

  که  است  آمده  شریف  دهد. درحدیث می  روی  و دیگر دعواها و مرافعات  آبروها، اموال

و نماز و   روزه  بهتر از درجه  آن درجه  که  شما را از کاریآیا »فرمودند:  صخدا  رسول

  ذات  کار اصالح  فرمودند: این !هللا گفتند: چرا یارسول  ؟ یاران  نگردانم  آگاه  است  زکات

  است؛ بلکه  موی  تراشنده  گویم ، نمی است تراشنده  البین زیرا فساد ذات  است  البین

امور   این  : به یعنی «كندچنينهللاخشنوديطلببرايوهركس»«. است  دین  تراشنده

رازوديبه»دهد   فرمان  گانه سه   هرکسی که  ولی «دادخواهيمبزرگيپاداشاو

امور   ی به  طلبی ریا و ریاست  انگیزه  ی همچون هللا  جز خشنودی  دیگری  انگیزه به

  است  ممکن  حتی  ، بلکه نیست  و پاداش  تایشس این  تنها مستحق دهد، نه  فرمان  یادشده

  به  شریف  . در حدیث است  نیت  به  ، وابسته اعمال نیابد زیرا  نجات  هم  آن  از گناه

  آدم  ابن  کالم»فرمودند:   که  است  آمده صخدا  رسول اهلل عنها از رضی  حبیبه ام  روایت
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  فرزند آدم  منکر: سخن  عن  ، اونهی امر بمعروف، او  عزوجلهلل ، اال ذکرا ال له  علیه  کله

از   ، یا نهی معروفی ، یا امر به  عزوجل  سود او، بجز ذکر خدای به  نه  اوست  زیان  ا بهتمام

 «.منکری

  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ
هركس» آنپسو مشاقهاوبرايهدايتراهكهاز پيامبر با شد،  «كندآشكار

و   گناه در  با نجواگری  : هرکه . یعنی است  و مخالفت  دشمنی  معنای به  : در اصل مشاقه

  از آن  بگیرد، پس را در پیش  با ایشان  و مخالفت  شقاق  ، راهصپیامبر  تجاوز و نافرمانی

  را با براهین  رسالت  تو صح  و صدق  شده  و مشخص  بر او روشن  هدایت  راه  که

در   همانا پایداری  که «رامسلمانانجزراهراهي»  هرکس «و»  است  دانسته  آن  قاطعه

پیوند   کفر و گمراهی  وبا اهل «كندپيروي»  است  آن  احکام  به  و تمسک  اسالم  دین

:  یعنی «گذاريممي،واسوكردهخودرابدانروياورابدانچه»برقرار نماید   دوستی

وا   نموده  دنیا انتخاب در  که  آنچه  و به  کنیم می  ملحق  کفار و گمراهان  او را به

  چشانیم را می  آتش  عکاب او  به  : در آخرت یعنی «كشانيمميدوزخشوبه»  گکاریم می

!».استبديبازگشتگاهچه»  دوزخ «و»

مؤمنین(   )سبیل مراد از: » است آمده :انصاری هللعبدا  خواجه« االسرار کشف»در تفسیر 

  در هر عصری  حق  اهل  ، اجماع است تأکید شده  از آن  پیروی  بر لزوم  آیه  در این  که

  مؤمنان  زیرا عصمت  است  گرفته  دلیل  اجماع  را بر صحت  آیه  نیز این :شافعی«. است

در  صخدا  رسول  که . چنان است  شده  ، تضمینکنند  و اتفاق  بر خطا اجماع  که  از این

  جمع  بر گمراهی  من  : امت الضالله  علی  امتی  یجتمع ال»فرمودند:   شریف  حدیث  این

 «.شود نمی
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ    ڳ
رابرهركهآمرزدوفروترازآنيشود،نمآوردهاوشركبهراكهخداونداين»

هركسميبخواهد و شركبهآمرزد گمراهيخداوند دچار قطعا ودورورزد،

،  فاسد شده  وی  های ، نگرش ساخته  را معطل  عقل  او قوانین  چرا که «استشدهدرازي

  رفته  دستش از  دنیا و آخرت  و سعادت  منحرف  و استقامت  اعتدال  ازجاده  وی  روش

 . ( نیز گکشت28)  در آیه  آیه  تفسیر نظیر این . است

 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  

ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے
 به  که خوانند را می  : بتهایی یعنی «پرستندرانميمادينهخداجزبتهايبجايمشركان»

مراد از )اناثا(  اند: گفته  . بعضی و مناه  ، عزی الت  اند، چون کرده  نامگکاری  دختران  نام 

گوید:  می  ضحاك خدایند.  دختران  گفتند: فرشتگان می  اند زیرا مشرکان فرشتگان

  تا ما را به  پرستیم را می  آنان رو خدایند و ما از آن  دختران  گفتند: فرشتگان می  مشرکان»

و تصاویر و   گرفته  خدایی  آنها رابه  بود که  دیدگاه  همین سازند، بنابر  خدا نزدیک

  بند و جواهر بر آنان گردن تراشیدند و زروزیور و  آنان  برای  از دختران  تمثالهایی

  شبیه  یعنی ! پرستیم را می  ما ایشان خدا هستند که  دختران  آن  آویختند و گفتند: اینها شبیه

و   سنگ  ، چون روح  غیرذی  اشیای  )اناثا( رابه  راندیگر از مفس  بعضی«. اند فرشتگان

  مشرکان»شود:  می  چنین  تفسیر، معنی  بنابراین  اند، که تفسیر کرده  و غیره  خشک  چوب

  لعین  ابلیس  که«مريدراپرستندجزشيطانونمي»«. پرستند رانمی  جان بی  جز مردگانی

 در  که  است  معنی  این  او به  های و آرایش  ابلیس  های از فرمان  آنان  زیرا پیروی  است

راكه»و متجاوز از حد.   : متمرد، سرکش اند. مرید: یعنی او راپرستیده  واقع او خدا

 طرد کرد و او را از مقامات  خویش  را از رحمت  شیطان : خداوند یعنی «كردلعنت

ا : یقین یعنی «گيرمبرميمعينيتوسهم:هماناازبندگانواوگفت»راند   بیرون  عالیه 
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قرار  گمراهیم   ، در زیر پوشش است  رفته  ات ازلی  در علم  را که  از بندگانت  معینی  بخش

از »گوید:  می  . قتاده سازم  منحرف  کفر و انکارت  سوی  به  تا آنها را از عبادتت  دهم می

 «.اند وزخرهسپار د  تن  هر هزار تن؛ نهصد و نود ونه

  

ڭڭڭۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ   ۓۓڭ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
البته» گمراهآنانو البتهكنمميرا آرزويآنانو در دراز  و دور «باطلرا

 ، چرا که است  من  های ها و آرایش افگنی  از وسوسه  ناشی  که  آرزوهایی «افگنمدرمي»

  را به  ، آنان باطل  در آرزوهای  و با درافگندنشان  آرایم می  آنان  به تو را  راه  فروگکاشتن 

  را درآنان  پندار خام  و این  دهم می  فرمان  در آن  کردن و امروز و فردا  تأخیر توبه

  دست  آن  باید به  آرزوها دارند که  خواهد بود و خیلی  طوالنی  عمرشان  که  افگنم می

و  «رابشكافندچهارپايانتاگوشهايكنمميوادارشانوالبته»...  یلقب  یابند و از این

  حیوانات  گوشهای ، وی  و راه  از رسم  و پیروی  امر شیطان  امتثال  کفار به  که ببرند. چنان

البته»شکافتند  می  بتان  آنها به  دادن اختصاص  نشانه را به 1«و وصیله  ، سائبه بحیره» و

آفرينشكنمميوادارشان دهندهللاتا تغيير ،  کشی : خایه مراد از آن ؛ قولی  به «را

  قولی  . به است  بتان  به  یافته  اختصاص  حیوانات  گوشهای  چشمها و بریدن  برکندن

  را بر آن  مردم  عزوجل  خدای که  است  و خلقتی  فطرت  ، تغییردادن دیگر: مراد از آن

 را اگر به  چهارپایان  کشی خایه از علما  گروهی  شود که می  نشان. خاطر است  سرشته

  کشی اند، اما خایه داده  رخصت بیشتر و... باشد  چاقی  آنها چون  قصد ازدیاد منافع 

دیگر ی   . بعضی است خدا  آفرینش  و تغییردادن  کار، مثله  زیرا این  ها روا نیست انسان

  مردان  به  و زنان  زنان  به  مردان  سازی و شبیه  بدن  کوبی خال ی  دهلوی هللا ولی  شاه  چون

راشيطانكهوهركس»  است  آمده  اینها احادیث  همه  دانند. و درباره می  را نیز جزو آن

  پیروی  و فروگکاشتن  اوامرش  و امتثال  از وی  پیروی با «گيردخداونددوستجايبه

                                                 
1
 آید. می » مائده»  ( سوره130)  آنها در آیه  تعریف 
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دستخوش»  وی اوامر  و امتثال هللا   کدامین ! آری «استشدهآشكاريزيانقطعا

  دوزخ  به  ی با رهسپارشدن  آخرت  در دنیا و باختن  هدایت  بزرگتر از باختن  زیان

 !.؟ است

  

ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ
  نه : که  این  را، از قبیل  اساس و بی  باطل  های ، وعده شیطان «دهدميوعدهآنانبه»

آنان»  حسابی  رستاخیز و نه  ، نه دوزخی  ، نه در کار است  بهشتی آرزوو در را

  افگندن با «دهدنميوعدهآنانبهوشيطان«  نابکار و بیهوده  آرزوهای  به «افگندمي

غرور»  در اندرونشان  تهی میان  های وسوسه  این   های وعده  این را با  : آنان یعنی «بجز

  در آنها جز زیان  که درحالی آراید، می  آنان  را به  ها منافعی وعده  فریبد و در این می  مخا

  ظاهری  که  است  چیزی غرور»گوید:  می  عرفه . ابن نیست  چیز دیگری  محض

 «.آلود دارد نفرت  ، اما باطنی داشتنی دوست

  

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ
  وی  فریب  و در دام  گفته  لبیک  وی  های وسوسه  به  که  طانشی  : دوستان یعنی «گروهآن»

آناستجهنمجايگاهشان»اند  در افتاده از را   جایی : یعنی «ندارندگريزگاهيو

 بگریزند.  آن  سوی به  جهنم  از عکاب  ندارند که

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ٹ ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ 
  نموده دارند ذکر  که  پرهیزگار را با کرامتهایی  بختان نیک  حال  عزوجل  خدای  سپس

كساني»فرماید:  می كارهايآوردهايمانكهو بهكردهشايستهو آنانزودياند،

باغهايي زيردرختانكهرادر جارياز نهرها هميشهدرآوريماستآنها آن، در

را   این : خداوند یعنی «استخداحقوعده»  انتقال  و بدون  زوال  بدون «جاودانند
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  است  شدنی انجام  نخواه او خواه  و وعده  راستین  وعده  به  است  داده  آنهاوعده  به

راستگوتراستدرسخنكسيوچه»  از خدا  در سخن  کس : هیچ یعنی «؟ازخدا

  در خطبه صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  . در حدیث راستگوتر نیست

محمد، وشر   هدی  الهدی ، وخیرهللا  کالم  الحدیث  اصدق  ان»گفتند:  می  چنین خویش

النار: همانا  فی  ضالله  ، وکل ضالله  بدعه  ، وکل بدعه  محدثه  کل محدثاتها، و االمور

و   است صمدمح  ، روش روش  و بهترین  است خدا  ، سخن سخن  ترین  راست

 و هر  است  گمراهی  و هر بدعتی  بدعت  و هر نوپیدایی  امور، امور نوپدید است  بدترین

 .1«است  در دوزخ  ای گمراهی

  

ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ  
بر   کتاب  و اهل  مسلمانان  که  است  گوید: نقل می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  قتاده

اند و  بوده از پیامبر شما  ما قبل  گفتند: پیامبران  کتاب  کردند، اهل  همدیگر فخرفروشی

  گفتند: پیامبر ما خاتم و مسلمانان ! ما از شما بهتریم  ، پس شماست  از کتاب  ما قبل  کتاب

  این ! از شما بهتریم زداهللما ن  ، پس شماست  کتابهای  ما ناسخ  و کتاب  است  پیامبران

وفق»شد:   نازل  بود که بر آرآرزوهايكار و   یعنی «نيستكتاباهلزوهايشما

آرزو   صرف ، به وی  ازعکاب  و رهایی نزد خداوند  و قرب  ، یا فضل بهشت  ورود به

ند: ما گفت  که مربوط باشد؛ چنان کتاب  اهل  آرزوها به  این  ، چه نیست  در دسترس

  این  و چه رسد! ما نمی  معدود به  جز چند روزی  و آتش  خداییم  و دوستان  فرزندان

  ای منادی  از آنها گفتند: در روز قیامت  برخی  که مربوط باشد؛ چنان  مسلمانان  آرزوها به

در روز   درآید! یا هرکس  بهشت  به  اومحمد است  اسم  گوید: هرکس کند و می ندا می

  اینها آرزوهای  ! همه در آید...! آری  بهشت  ، به است شهر درگکشته  ، یا در فالن جمعه

خودشودوبرايميكيفردادهكند،دربرابرآنبديهركس»  ، بلکه است اساسی بی

                                                 
  نیو در حیوزه   امیور   آید ی پدیید آوردن   برمی  از بدعت  شاطبی  امام  از تعریف  که از امور نوپیدا ی چنان  مراد 1

 نو آوریها در امور دنیا.  ، نه است  عزوجل  خدای  شرع  به  استنادی  هیچ  بدون  دینی
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ی   کار بدی  مرتکب  لکا هرکس «يابدنميايدهندهياريوهيچدوستهيچهللبجزا

بیند و  کیفر می  برابر کارکردش در  ی بشود، در دنیا یا آخرت  غیرآنیا   از شرك  اعم

 . نیست  فرقی  وکافر هیچ  مسلمان  امر میان  دراین

  اصحاب از  بر بسیاری  فرود آمد، مفاد آن  آیه  این  چون  که  است  آمده  شریف  در حدیث

ی گفتند: یا   کر صدیقابوب  از آنها ی از جمله  برخی  شد تا بدانجا که  تمام  سخت

  بدی  هر عمل برابر ، آخر در شویم رستگار می  آیه  نای  ما بعد از نزول  چگونه !هللا رسول

ابوبکر! آیا تو بیمار  خدا بر تو بیامرزد ای »فرمودند:  صخدا  رسول یابیم؟! کیفر می

ابوبکر « رسد؟ ینم  و دردی  تو اندوه  افتی؟ آیا به نمی  و تعب  ؟ آیا در رنج شوی نمی

با   که  است  چیزهایی  آن  ازجمله اینها  ودند: پساهلل! فرم : چرا یا رسول گفت  صدیق

 «.شوید می  کیفر داده  آن

رسد  می  مسلمان  انسان  به  که  متعدد دیگر، هر درد و مصیبتی  و روایات  روایت  بنابراین

  شریف  درحدیث  که باشد. چنان می  شگناهان  خلد، کفاره می  بر بدنش  که  خاری  و حتی

فرمودند:   که  است  آمده صخدا  سعید از رسول و ابی  ابوهریره  روایت  به  دیگری

رسد، مگر  نمی  مسلمان به  ای نگرانی  و حتی  و حزن  و آفت  و بیماری  درد و رنج  هیچ»

  شریف  در حدیث  چنینهم «.کند می  را کفاره  ، گناهانش با آن  عزوجل  خدای  که  این

  کفاره  نباشد که  نیکی  اعمال  چنان  بسیار شود و او دارای  بنده  گناهان  چون: » است  آمده

  امر گناهان  گرداند تا این مبتال می  واندوهی  غم  او را به  عزوجل  گردد، خدای  گناهانش

  که  است  آمده  عباس ابن  روایت  به  شریف  درحدیث  همچنین«. نماید  را کفاره  وی

شود، در   ای بدی  مرتکب  که  هرکسی !هللا پرسیدند: یا رسول صخدا  از رسول»فرمود: 

  کار نیکی  که  ! اما هر کس فرمودند: آری صخدا  شود؟ رسول می جزا داده   برابر آن

  وی  های یگان  که  نابود شد کسی  شود، پس می  داده  پاداش  ده  دهد دربرابر آن  انجام

 «.ردانیدگ  را مغلوب هایش  گان ده
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڍ ڇ   ڇ  ڇ  ڍ

ڑ  ک  ک  
باشند،مؤمنكه،درحاليزنمردباشندچهكنند،چهشايستهكارهايكهوكساني»

  ذره  اندازه : به یعنی «گيرندقرارنميستمموردقدرنقيريوبهشدهواردبهشتايشان

. و  خرماست هسته  پشت  کوچک  شود. نقیر: گودی نمی  کاسته  آنان  از پاداش  هم  ناچیزی

از   : عمل که  است  و جماعت  سنت  اهل  عقیده  این  ، دلیل ایمان  به  عمل  مقید ساختن

 . است  در آن  و کمالی  بر ایمان  ای نشانه  عمل  ، بلکه نیست  ایمان

  

ڱڱ  ں  ں  ڻ           گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱک   ک  

ڻ  ڻ  
كيست» بهو ديننيكوتر آناعتبار آوردهدرگاهبهدلرويكهكساز وخدا

ها  نیکویی  به  که  حالی گرداند در  خالص خدا  : خود را برای یعنی «باشدنيكوكار

 و  اخالص  ، به آن  شود و باطن نیکو می  رعش  متابعت  ، به ظاهر عمل  باشد. پس  عامل

  نیکوتر به  کیست «و»  است  فاسد و تباه  دو شرط موجود نبود، عمل  از این  یکی  چون

  حال  و نیکوکار باشد ودر عین  خدا آورده  درگاه  به  دل  روی  که  کس از آن  اعتبار دین

آيين» از   اعتبار دین به  کس هیچ  که  است  این  پاسخ «كند؟پيرويابراهيمحنيفاز

راخداابراهيم»:  که درحالی نیکوتر از او باشد  چگونه «و»،  نیکوتر نیست  کسی  چنین

خود   خاص  های کرامت  و به  ساخت  خویش  : او را برگزیده یعنی «گرفتخليل

  اسالم  ، که حق  دین  سوی به  باطل  از ادیان  : گراینده : یعنی گردانید. حنیف  مخصوصش

  خویش  و الفت  با محبت تو او را  که  توست  به  : نزدیکترین دوستت . خلیل است

  که  است« محبت«  مقامات  برترین «خلت«  درجه  و او تو را. البته  گردانی می  مخصوص

  اهو جایگ  برگزید. ذکر مقام  مقام این  به  را در نزد خویش  ابراهیم  عزوجل  خدای

  خدای  که  زیرا کسی  است  وی  آیین از  در پیروی  ترغیب  در اینجا، از باب  ابراهیم

 شود.  پیروی  وی  و روش  از راه  که  است  ، سزاوار آن گرفت  دوستی  او را به  عزوجل
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ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ 
  حقیقت  این  به  کریمه  آیه «خداستآنازاستدرزميندرآسمانهاوآنچهوآنچه»

او فخر نماید   به  که  نگرفت  خویش  خلیل  این  را برای  ابراهیم خداوند  دارد که  اشاره

در   وی  برای پاداشی  عنوان  و به  وی  خاطر طاعت او را به  و از او نیرو برگیرد، بلکه

و   ابراهیم  به تعالی  ، حق بنابراین  گرفت  خویش  ، خلیل اش خالصانه  برابر عبودیت

  اوست  از آن  است در آسمانها و زمین  هر چه  ، چرا که نیازمند نیست  از خلقش  احدی

  نیست  و بزرگی  چیزکوچک و هیچ  خویش  با علم«داردچيزاحاطهوخداوندبرهمه»

ی   و مسلط است  چیز چیره  همه و او بر  است  وی  علم  و دایره  در حیطه  که  مگر این

 . اوست  ویژه  و ستایش  پاکی

  

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      

ې  ى  ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې

وئ  ۇئ        ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی   
افتاء:  رفتار باید کرد؟  نوع  هچ  با آنان  که «كنندميفتويطلبزنانوازتودرباب»

مورد امور  در  عزوجل  خدای  از حکم  کردن و استفتاء: سؤال  مبهم  امری  ساختن  روشن

  از آن  : در موردآنچه یعنی« دهد می  فتوی  زنان  شما در باب  به هللبگو: ا. » است  مبهم

آنچه»کند  می  شما بیان  را برای  کردید، حکم  سؤال برميهخواندو در شود شما

:  آیه  .مراد از آن است  شده  نازل« نساء«  در آغاز سوره  که  از قرآن  : آنچه یعنی «كتاب

نازليتيميزنانآندرحق»است؛  چ ... ڑ ژ  ڑ ژ ڎ  ڈ  ڈ ڎ ڌ  ڌچ

تفسیر   که  سوره  این  سوم  : مفاد آیه یعنی «دهيدنميايشانرابهمقررشانحقكهشده

  آنان  به  و میراث  را در مهریه  یتیم  دختران  از شما حق  : برخی که  است  ، این گکشت  آن

  زیبایی  سبب  به «كنيدنكاحآنانباكنيدكهميرغبت»  حال  در عین «و»پردازید؛  نمی

  آنان  مال بهکا  امثالشان  را همچون  مهرآنان  که  نکنید مگر آن  چنین  ، پس شان و جوانی

  شان و بدشکلی  زشتی  سبب  به  آنان  کردن  : شما از نکاح است  این  بپردازید. یا معنی
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دارید  می  را نیز ناخوش  دیگران  به  آنان  دادن  نکاح ، حال  گردانید، اما در عین بر می  روی

بر   که  آنچه «و»گرداند  می  مالش  را شریک  شوهرش  یتیم دختر  ، آن صورت  زیرا در آن

شد   خوانده« نساء«  ( سوره11)  در آیه  مستضعف  کودکان  ودرباره  یتیم  زنان  شما درباره

كودكاندرباره»  است ﴾...گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ﴿ : آیه  و آن

 و کودکان  زنان  ، میراث جاهلیت  اهل  که  شویم یادآور می «استشدهنازلمستضعف

 دیگر و  جنگ  آماده  دادند که می  میراث  مردانی  فقط به  دادند، بلکه را نمی  مستضعف 

اين»:  نیزگکشت  در آغاز سوره  که  آنان  پروردگار درباره  حکم  بودند، پس می  امور مهم

انصافعدلبهيتيماندرحقكهاست كنيدو و   اسالمی  جامعه  و حکام «رفتار

  مطرح  که  استفتایی این   درباره ! هستند. بلی  حکم  این  رعایت  به  ، مکلف ایتام  اولیای

 . شماست  پاسخگوی  سوره  اول  کردید، آیات

  تعالی  حق  ، پس داشت  استفتا تفصیلی  این  پاسخ»گوید:  می  دهلوی هللا ولی  شاه  عالمه

  یتیم  دختران بر  ظلم  تحریم  ئلهمس  فرمود و آن  حواله  سابقه  آیات  را به  مسائل  بعضی

و   زن  یک  به  کلی  میل  نشوز و تحریم  مسئله  داد و آن  را در اینجا جواب  و بعضی  است

  بعدی  در آیات  ی که  است  ضرورت  در صورت  طالق  دیگر و اباحت  از زن  اعراض

خيري»«. آید ( می128ی  103) هر   که  کسانی  حقوق  رعایت در «دهيدانجامكهو

به»  رفت  ذکرشان خدا   کارکرد شما پاداش  برحسب و شما را «داناستآنقطعا

 دهد. می

  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
اعراضواگرزني»   دوری : از زنش نشوز مرد «باشدبيمناكشوهرشازنشوزيا

یا   زدن و  از وی  نفقه  ، بازداشتن از وی  جدایی  به  ، میلش از وی  و بدبردنش  گزیدن

  ، یا زشتی کبرسن  سبب  به  که  است  این  از زنش  وی« اعراض». و  است  وی  دادن دشنام

  به  ختندو چشم و  از وی  دلتنگی  سبب  ، یا به وی  یا خلق  در خلقت  ای و ناهنجاری

  کمتر سخن  و با وی نگیرد  و الفت  انس  ، با وی از علل  دیگر، یا غیر این  با زنی  ازدواج
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آورنددرميانصلحكهدرآننيستدوگناهيبرآن»بود   اگر چنین «پس»بگوید 

  نوبتاز   ، یا بخشی زن نوبت  تمام  کردن مثال با ساقط «صلح»  انواع «ازنوعيخودبه

  مرد به  که  . و درمقابل؛ امتیازی از مهرش  یا بخشی  از نفقه  بخشی  کردن ، یا ساقط وی

بهتروصلح»دارد   نگه  خویش  نکاح  در حباله  او را همچنان  که  است  دهد این می  زن

شود،   برطرف  با آن  و اختالفات  گرفته  آرام  دلها بر آن  که  و سازشی  : صلح یعنی«است

 . و شوهر است  زن  میان  وخصومت  کشمکش  ، یا ادامه بهتر از جدایی

ناظر بر  آیه  این: » گفت  که  است  کرده  اهلل عنها روایت رضی  از عائشه  جریرطبری ابن

  چندان  وی ، و او به است  یا بزرگسال  از آنها بدشکل  دارد و یکی  دو زن  که  است  مردی

  من  تو درباره  آن  و در مقابل  نده  گوید: طالقم می  شوهرش  به  زن  این  ، پس نیست  مایل

همسر   زمعه  بنت  سوده که  نکنی(. چنان  رعایت  شب  را در نوبت  حقم  )که  مخیر هستی

 صخدا  مبادا رسول  که  آن  بود، از بیم  گکاشته  سن  پا به  نیز که صخدا  رسول
«. باشد  عائشه  از آن  من نوبت !هللا : یا رسول گفت ص حضرت  آن  دهند، به  طالقش

  ندهد و رسول  را از دست صخدا  رسول  افتخار همسری  داد که  ! او ترجیح آری

  امر به  و جواز این  درمشروعیت  را پکیرفتند تا امتشان  وی  درخواست  هم صخدا

  دهد که خبر می  تعالی  قح «حضوردارددرنفوسوبخل»و اقتدا کنند   تأسی  ایشان

  گویی که  طوری دارد، به  ها النه نفس در تمام  و شوهر، بلکه  از زن  هریک  در نفس  بخل

از   حالی  ، در هیچ و طبیعت  سرشت  حکم و به  داشته  ها حضور و غلبه در نفس  همیشه

،  معاشرت  حسن دارد تا از  مرد را وامی  که  است  بخل  شود، لکا این نمی  آنها غایب

کند،   امتناع  است  وی  برعهده  که  از حقوقی  آن و مانند  طور پسندیده به  زن  نفقه  تأمین

  دارد، به  شوهرش  در قبال  را که  دارد تا وجایبی  وامی را  زن  که  است  بخل  این  همچنین

اگر»کرد درگ  دربرابر وی  از حقوقش  از چیزی و حاضر نباشد تا  ایفا نگرفته و

نیکو   معاشرت  خویش  با زنان  اگر شما مردان : یعنی «كنيدوپرهيزگارينيكوكاري

قطعاخدا»، بپرهیزید  و رویگردانی  ناسازگاری  جایز نیست؛ چون  که  و از آنچه  داشته

 دهد. می  پاداش  زودی  به  آن  وشما را در قبال «استدهيدآگاهميانجامآنچهبه
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ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  

ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
و   ونفقه  جنسی  و مقاربت  در محبت «كنيدعدالتزنانتوانيدميانوشماهرگزنمي»

  از وجوه وجهی  هیچ  از آنها به  یکی  به  که  ای گونه ، به و غیره  و الفت  وگو و انس گفت

  از آن «باشيدحريصهرچندبرعدالت»باشید   نداشته  بیشتری  تمایل  دیگری  به  نسبت

  که  طوری به ، است  شده  از آنها سرشته  یکی  بیشتر به  بر تمایل  بشری  طبایع  رو که

  رعایت  را به توانند نفسهایشان و هرگز نمی  نبوده  دلهایشان  مالک  باره دراین  مردان

  که  است  آمده شریف  در حدیث  جهت  وادارند، از این  زنانشان  میان  و تمام  امت  برابری

  من  که  در آنچه  است من  و تقسیم  بخشی نوبت  این خدایا!»گفتند:  می صخدا  رسول

  که  اکنون «پس»« نکن  سرزنش نیستم   آن  مالک  که  مرا در آنچه  ، پس هستم  آن  مالک

  که «نورزيدتمايليكسرهطرفيكبه»کنید   تماما عدالت  زنان  میان توانید هرگز نمی

مانندمعلقهكهتاآن»نمایید   دیگر را تماما ترك  طرف   : زنی معلقه «رهاكنيداورا

  که  است  مطلقه  کند و نه می  احساس وجود شوهر را  واقعی  معنای  به  نه  که  است

  که  نیست  زند. شکی وپا می دست  وبالتکلیفی  لکا در سرگشتگیخود را بفهمد،   تکلیف

او   تا مرد برای  است  ، الزم سازد بنابراین او می  متوجه را  بزرگی  ، زیان و وضع  حال  این

به»باشد   اندك  سهم  این  هرچند که بدهد،  سهمی  خویش  از نفس اگر اصالحو

  و رعایت  نیکو با زنانتان  اید از امر معاشرت ساخته  تباه  را که  : اگر آنچه یعنی «بپردازيد

با  از خدا «نماييدوپرهيزگاري»آورید   و اصالح  صالح  ، به آنان  در میان  عدالت

بپرهیزید، بدانید   طرف  یک  به  یکسره  و از تمایل  نیست  در آن  وی  رضای  که  آنچه  ترك

،  قبال از شما سر زده  که  هایی کوتاهی  و به «استربانمهخداوندآمرزندهيقينا»  که

 کند. نمی  مؤاخکه شما را
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ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ
  وسیله  نرسند و به  و سازشی  صلح  : اگر به یعنی «ديگرجداشونددوازيكواگرآن»

هريك»جدا شوند   ، از هم یا طالق  خلع بخداوند مييرا ،  ازدیگری«گرداندنياز

و   و چشم باشد  داشته  سازش  با وی  گرداند که را مهیا می  مرد زنی  برای  که  سان بدین

  لکت  با وی  ازمصاحبت  کند که می  را نصیب  نیز مردی  زن  گیرد و برای  او آرام  به  دلش

توانگري»هردو را   لیتعا  ، حق نماید و بنابراین  خوشبختی  و کامال احساس  برده از

  درباره  نیاز گرداند. از علی بی را  آنان  که  ای روزی  چنان  دهد، به می  روزی «خويش

  از آن  دارد و یکی  دو زن  که  است  مردی ناظر بر  آیه  این»نمودند، فرمود:   سؤال  آیه  این

جدا گردد، اما   خواهد تا از وی و لکا مرد می  است و بدهیکل  ، یا بدشکل شده  دو ناتوان

دیگر   باشد و چند شب  نزد وی  شب  او یک  کند که می  صلح  با وی  اساس  بر این  زن

  آن  به  خوشی خاطر  به  زن  که  آنچه  ندهد، پس  را طالق  وی  ، لیکن دیگرش  نزد زن

آنها   ، مرد باید میان برگشت  از قرارداد صلح  ، اما اگر زن نیست در آن  شود، باکی  راضی

و   در دهش  گشایشگر است «استوخداوندگشايشگرحكيم»«. رفتارنماید  برابری  به

  ازدواج  چنین  تا رشته  داده  اجازه  رو که است؛ از آن  حکمت  ، صاحب خویش بخشش

 شود.  گسسته  از هم  با طالق  تلخی

  

ۀ  ہ  ہ  ہ   ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
كهكساني.ومابهخداونداست،ازآناستدرزميندرآسمانهاوآنچهوآنچه»

 بر آنان  که  : در کتابهایی یعنی «كرديم،سفارششدهدادهكتابآنانازشمابهپيش

  امر کردیم شما به  و هم  آنان  به  : هم یعنی «شماونيزبه»  امر کردیم  نآنا  به  فرود آوردیم 

و   ما نیست  امت  مخصوص  تقوی  کنید. لکا امر به  پیشه  و تقوی «ازخداپرواكنيد»  که

فقط   ، چه است  کرده  توصیه  بدان  پیوسته  عزوجل  خدای  که  است  ای دیرینه  سفارش  این

ما و   تعالی  حق  که شود.و چنان می  خوشبخت نزد خدا  بنده  که  است  تقوی  وسیله  به

واگركفر»فرماید:  ما می  به  فرمود وهم  آنان  به  دستور داد، هم  تقوی  را به  مان پیشینیان
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نيازوخدابيخداست،ازآناستدرآسمانهاوزمينآنچه»  ، که باك  چه«بورزيد

  و سزاوار آن  آنان  و از پرستش  خویش از خلق  نیاز است : بی یعنی «استتصفاستوده

  ملک  گسترایی  به  تا بندگان  تأکید است تکرار،  این  شود. فایده  ستوده  که  است

  از خلقش خداوند  کنند و بدانند که بیندیشند و تأمل  ببرند و در آن  پروردگار پی

  قرار گیرد، نه  اطاعت مورد  که  است  وی  ، از حق و بنابراین  ستتوانا  نیاز و بر آنان بی

 . مورد نافرمانی

  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى
آنچه» وآنچهو آسمانها زميندر آناستدر از كارسازيخداست، راوخدا

  ازآن  همگی  خلق  زیرا وقتی  است  و توکل  تقوی  بیانگر موجبات  آیه  این «استكافي

  خلقش  درمیان  که  اوست  حق  این  آنهاست؛ پس  و مالک  اند و او آفریننده متعال  خدای

بر غیر   شود نه  توکل او  امور فقط به  قرار نگیرد و در همه  و مورد نافرمانی  بوده  مطاع

 . است  و توکل دامور توحی  همه  رأس  که  است  بر آن  دلیل  آیات  این  سیاق  . پس وی

 دهد: می  بیم  را چنین  بندگانش  تعالی  حق  گاه آن

 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
ميان!مردماي» از را شما بخواهد خدا سازد و  : شما را فنا می یعنی «بردمياگر

دیگر  یا خلقی دیگر غیراز شما،  : مردمی  یعنی «آوردراپديدميوديگراني»میراند  می

  مانفر  به  وگوش  مطیع  همانند شما، بلکه  نه  ایشان  گاه آورد، آن غیر از انسانها را پدید می

«.كارتواناستوخداوندبراين»خواهند بود 

  

يئ  جب  حب ی  جئحئ  مئ  ىئ ی ی   ی ىئ   ېئ  ېئ
كه» باشدجزايطالبهر  ار و جهادو رفت  و عمل  در عقیده  : هر کس یعنی «دنيا

  باشد نه جنگ  غنیمت  طالب  که  دنیا را بخواهد ی مثال مجاهدی  از پاداش  چیزی  خویش

  به  کسی  ، چنین بنابراین «نزدخداستدنياوآخرتپاداشپس»جهاد   مزد اخروی
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  نیست  قدر بلندهمت  ، آخر چرا او آن است  اکتفا کرده  دو پاداش  و حقیرترین  کمترین

و»احراز نماید  کند و  هردو را از خدا طلب  دنیا و آخرت  پاداش  خویش  با عمل  که

  هم  . این کارو کردارشان  به  را، بیناست  بندگان  سخنان  شنواست «بيناستخداشنواي

 . وعید است  و هم  وعده

در نفسها  ، در دنیا و آخرت  پروردگار متعال  دهی  و پاداش  ، قدرت مالکیت  معانی  چون

 فرماید: ومی  دستور صادر نموده  عدالت  رعایت  به  تعالی  استقرار پیدا کرد؛ حق

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ
،  مردم  درمیان «كنيدقيامعدالتبه»  تمام  شیکو و سخت  با سعی «هپيوست!مؤمناناي»

  که کسانی  حق کنید در  قیام  عدالت  گیرید و نیز به می  برعهده  از امورشان  که  در آنچه

وامرا را نیز دربر   ، قضات کریمه  آیه  . خطاب و فرزندان  شمایند از زنان  زیر دست

براي»گیرد  می گواهيو را درنظر  ، خدا گواهی  در ادای : یعنی «دهيدخدا

  وجه بر  مردم  در میان  گواهی  کنید؛ با برپاداشتن  او را طلب  باشید و رضای داشته

ياخودتانزيانبه»  حق  گواهی  این «كهولوآن»  است  همانا اظهار حق  که  آن  راستین

  خود؛ اقرار به علیه  دادن  هیدر گوا  عدالت  رعایت «باشدپدرومادروخويشاوندانتان

پدر   علیه  دادن  درگواهی  عدالت  قرار دارد و رعایت  خود انسان  بر ذمه  که  است  حقوقی

دارد. پدر   آنان  بر ذمه  دیگری  که  است  حقی  او به  دادن  و مادر و خویشاوندان؛ گواهی

آنها   حال  و در عین  است  اجبو آنها  به  کردن  نیکی  اند که رو ذکر شده و مادر از آن

  نیز در مظان  انسان  طور نزدیکان فرزند هستند. همین  برای  خلق  ترین داشته دوست

  این  ، علیه و حق  عدل  در میزان  انسان  هرگاه  قرار دارند، پس  وی  و تعصب  دوستی

،  بیگانه  مردم  علیه  وی  حق  گواهی  شک  داد، بدون  گواهی  خویش  کسان  محبوبترین

 نباید به  پس «توانگرباشد»شود  می  داده  گواهی  وی  علیه  که  کسی «اگر«  است  حتمی

نظر   صرف  وی  علیه  دادن ، از گواهی زیانش  یا دفع  منافع  و جلب  خاطر توانگر بودنش 
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باشد»اگر  «يا»شود  ،  حالش  و رعایت  بر وی  و ترحم  دلسوزی  انگیزه نباید به «فقير

بههرحالبه»شود   فروگکاشته  وی  علیه  گواهی  ادای سزاوارتر»از شما  «دوآنخدا

خود، یا   برای  منفعت  در جلب «نكنيدپيروينفسازخواهشپس»و مهربانتر  «است

ترك»  از آنان  زیان  و دفع  خویش  و نزدیکان  والدین   به  شدن فریفته  پس «عدالتبا

: اگر  یعنی «رابپيچانيدواگرسخن»وا ندارد   عدالت  ترك  ، شما را به اهشها و منافعخو

  شهادت  نمودن  ، فروگکارید؛ با تحریف است  برشما واجب  آن  درست  ادای  را که  حقی

  بازی با زبان  شما را برآورد و ازجمله  نفس  خواهش  که  روشی  ی به  آن  حقیقت  برخالف

آنچهقطعاخدابه»  آن  نمودن  ، با کتمان طورکلی به  شهادت  از ادای«نماييدراضيااع»

 دهد. جزا می  و شما را در برابر آن «استدهيد،آگاهميانجام

  است  روشن ، شهادت  شهود از ادای  و شهود. اعراض  قضات  در باره  است  عام  آیه  این

: او در  که  است  این نیز  قاضی  بازی و زبان  باشد، اما اعراض می  ناطق  آن  به  آیه  و صریح

  با وی  گفتن گرداند، یا ازسخن  روی  دعوی  از دو طرف  از یکی  دادرسی  جریان

  چنان  زیرا در جاهلیت  شهود است  به  مخصوص  کریمه  اند: آیه گفته  سربپیچد. بعضی

و او   داشت می  خویشاوند خویش رعمو یاپس  درباره  حقی  اگر شهادت  شخص  بود که

  پیچید، یا آن درمی  وی  علیه  شهادت  آن  را از ادای  ، زبانش یافت می  را فقیر و تنگدست

، توانگر  وی  خویشاوند و نزدیک  آن  که  گاه آن کرد تا می  پنهان  طور کلی را به  شهادت

  است  آمده  شریف  شد. در حدیث  نازل  کریمه  آیه  بودکه  را بپردازد. این  شود و دینش

  که  از آن  را قبل  اش گواهی  که  است  کسی  گواهان  بهترین» فرمودند: صخدا  رسول  که

 «.نماید شود، ادا  خواسته  از وی

« تقوی»  اصل  شارح  در حقیقت  سوره  و این  است  تقوی  اساسی  رکن  ایمان  از آنجا که

 فرماید: می  ، خداوند متعال باشد بنابراین شد، می  مطرح« قرهب«  در آغاز سوره  که
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ   چ

ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ
كتابيبهايد!آوردهايمانكهكسانياي» و او پيامبر و پيامبرشكهخدا بر

ورزید و   مداومت  و بر آن  بوده  قدم ثابت  : بر ایمانتان عنیی «بياوريدايمانفروفرستاده

  باز با  ، بلکه نیست  حاصل  تحصیل  دستور، از باب  این  تجدید نمایید. پس  راپیوسته  آن

ٹ   ٹ  چگوید:  می  در هر نمازی  مؤمن  که ، چنان است  کامل  بر کمال  افزودن

بر   و ما را بر آن  بیفزای  : بر هدایتمان (. یعنیکن  هدایت  راست  راه  را به ما):  چٹ

 «استكردهقبالنازلكهكتابهاييبه»آورید   ایمان «و»نگهدار   قدم ثابت  راست  راه

  تعالی  حق  که  کنیم می  شود. مالحظه می  آسمانی  کتابهای  همه  به  ایمان  دستور، شامل  این

  قدر حق  به  ایمان  که  ششم  را ذکر کرد زیرا رکن  ایمان  از ارکان  رکن  در اینجا پنج

هركه» باشد می خداوند  به  ایمان  از مضمون  ، بخشی است  تعالی بههللابهو و

كتابهايشفرشتگان و پيامبرانشاو آخرتو روز درحقيقتو ورزد، گمراهكفر

  از ارکان  رکنی هر  زیرا کفر به «رازيدورودگمراهيبه»  راست  از راه «استشده

 برگردد.  هدایت  راه  زودتر باید به  هرچه  کسی  چنین  باشد، پس می  آن  کل  ، کفر به ایمان

  

ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ          ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ھ  ھ  
كافرشدند،آوردند،سپسمانكافرشدند،بازايآوردند،سپسايمانكهكساني»

اگاهآن هرگز افزودند، خود كفر نميآنانهللبر بهرا هرگز و راهيآنانآمرزد

، دیگر از آنها کامال بعید  کفر و نفاق  در لجن  فروروی  همه از این  زیرا پس «نمايدنمي

  بیاورند، چه  تینراس  او ایمانی  و به  گردانیده  خالص خدا  خود را برای که  است

  بازی  حق  آنها با دین  که  است  بر آن  آنها، دلیل  و کفر مستمر و انکار دائم  اضطراب

  گروه  ندارند. این  ای خالصانه  و تصمیم  درست  ، نیت حق  به  و در گرویدن کنند می
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 باشند،  نظر آنانو   اشراف  و تحت  نزد مسلمانان  چون  ، که و زندیقان  از: منافقان عبارتند

 نمایند. بروند، اظهار کفر می  از نزد مسلمانان  که  گاه آن  کنند، ولی می  اسالم  ادعای

  جهت  همین  . به است  مرگ  آنها بر کفر تا هنگام  آنان؛ پایداری  کفر از سوی  افزودن

  تا دم  خویش بر کفر  شود که نمی  آمرزیده  بر آنان  درصورتی»گوید:  می  عباس ابن

گرداند و از   خالص را  آورد و ایمانش  ، اگر کافر ایمان در غیر آن«. استمرار ورزند  مرگ

  نموده  هدایت  راست  راه  او را به  عزوجل  خدای  صورت  بکشد، در این  کفر تماما دست

  در آن  که  آیه  با این  علی سازد. می  نماید و ویران را محو می  ماقبلش  و اسالم  است

  بار به  : مرتد باید سه کند که می  استدالل ، چنین است  بار ذکر شده  سه  کفر بعد از ایمان

 شود.  فراخوانده  توبه

 : است  منافقان  از احوال  فوق  حال  که  است  ، مشعر بر آن آیات  بعد از این  ذکر منافقان

  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
بشارتمنافقان» پيشدردناكعذابيكهدهرا  به  عکاب  دادن  بشارت «دارنددر

 . بشارت  نه  است  دادن  بیم  واقع در  زیرا این  است  آنان  ، استهزا به منافقان 

  

ۈٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ۈ ۆ ۆ ڭ   ۇ  ۇ
دوستكافرانكهكسانيهمان» ميرا  را بر کفرشان  : کافران یعنی «گيرندخود

  است  با کافران  کنند و دلها و عواطفشان می  یاری  شان و بر گمراهی  پشتیبانی 

عزت»گیرند  نمی  خویش  را دوست  : مؤمنان یعنی «بجزمؤمنان» آنانآيا نزد را

هر   به  پس «خداستازآن،همهعزتكهچرا»  است  خام  خیالی  این  که «جويندمي

 عزت  که  دارد. باید دانست بخواهد باز می  را از هرکه  بخشد و آن می  بخواهد از آن  که

،  مؤمن  ، پس اوست  و فضل  از فیض  ، همه تعالی  موجود در نزد غیر حق  و ارجمندی 

تفسیر  . است  و نیرومندی  و قوت  : غلبه طلبد. عزت نمی را جز از خداوند  عزت

و  کفر  احزاب  به  مسلمین  از فرزندان  خیبر  در عصر ما، وابستگی  آیه  این  عملی



555 

را   خویش  ، عزت لوحان ساده  این  ، که گریز است  ستیز یا دین  دین  انحرافی  جریانهای

 جویند. می  آنان  به  در پیوستن

  

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  

خب  مبىب  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب
دركتابوالبته» برشما»؛ «انعام«  ( از سوره28)  ا در آیهو دقیق  قرآن  خویش «خدا

گيرد،باآنانخداموردانكاروريشخندقرارميشنيديدآيات:هرگاهكهكردهنازل

به   تآیا کفر و استهزا به  شنیدن  : در هنگام یعنی«درآيندغيرازآنسخنيننشينيدتا

دراينكهچرا»بپردازند   دیگر غیراز آن  سخنی  مشوید تا به  ، با کفار همنشینخدا

  آنان  استهزای تمسخر و  : اگر در مجالس یعنی «خواهيدبودآنانمثلشماهمصورت

هستید،   در کفرمانند آنان  ، شما هم صورت  برندارید، در آن  کار دست  بنشینید و از این

استهزا قرار  را مورد  وآن  کفر ورزیده  الهی  آیات  به  که  کسانی  از مجالس  تناباج  پس

همهاستوكافرانمنافقانخداوندگردآورنده»:  و بدانید که  است  دهند، از تقوی می

دوزخ در   که چنان  در دنیا، پس آنها در کفر و استهزا  بودن یکجا  جهت  به «يكجا

در   آنان  میان  خداوند متعال  کردند؛ همچنین  مشارکت  در کفرشان  افرانبا ک  منافقان

ېئ  ېئ  ﴿:  است  این« انعام«  ( سوره28)  آورد. آیه می  مشارکت  در دوزخ  بودن  جاودانه

  روند، از آنان ما فرو می  در آیات  قصد تخطئه  به  کسانی  دیدی  : و چون ﴾ ...ىئ  ىئ

از   گروهی  شد که  نازل  گاه آن  حکم  درآیند(. این  از آن غیر  تا در سخنی  برتاب  روی

  خویش  آنها در مجالس  که  کردند، درحالی می  همنشینی  ویهودیان  با مشرکان  مسلمانان

 شدند.  ها منع همنشینی  از این  مؤمنان  گرفتند، پس ریشخند و استهزا می  را به  قرآن

 را از هر  بدعت  و اهل  با فاسقان  ، همنشینی آیه  همین  به  از علما با استدالل  برخی

 اند. دانسته  باشند، حرام  که  جنسی

 افزاید: می  از آنان  بر شناختمان  از منافقان  بیشتری  اوصاف  با بیان  تعالی  حق  گاه آن
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 ٺ  ٺ ٺ  ٺ ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٿ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
  کدامین آید و بر سر شما می  چه  کشند که : انتظار می یعنی «مترصدشمايندهمانهاكه»

جانبپس»رسد  شما می  به  خیر یا شری از بهاگر فتحيخداوند با  «برسدشما

  به  آراستگی در «گويند:مگرماباشمانبوديممي»  کافرتان  بر مخالفان  پیروزساختنتان

نصيبيكافرانواگر»بدهید   ما را از غنیمت  ؟ لکا سهم آن  احکام  به  و پایبندی  اسالم

  کرده  را اراده  آن  تحقق خداوند  که  حکمتی  سبب  بر شما، به  و غلبه  از پیروزی «برند

: مگر ما  یعنی «نداشتيمتسلطمگرمابرشما»:  کافران  به  منافقان  این «گويندمي»  است

تا آنها را   آمیزیم درمی  با مسلمانان  ، ولی هستیم شما  بر کیش  که  نساختیم  شما روشن  به

  و این  : آیا ما بر شما تسلط نداشتیم است  این  ؟ یا معنی کنیم  با شما سست  از جنگیدن

وآيا»؟  شما برانگیزیم  علیه را  و مسلمانان  شما رابکشیم  ما موجود نبود که  برای  امکان

مسلمانان ضرر از را   و ترسانیدن  ساختن  : آیا ما با سست یعنی «؟بازنداشتيمشما

شد   سست  از دفاع  دلهایشان  تا بدانجا که  شما دور نکردیم از شما، آنها را از  مسلمانان

 شدند؟  ناتوان از شما  گرفتن  و از انتقام

با   پیروزی و  غلبه  کنند که پیدا می  گرایش  گروهی  آن  به  : منافقان که  است  این  مراد آیه

  همدست  مغلوب  گروه  علیه  با آنان  کنند که وانمود می  چنین  غالب  گروه  باشد و به  وی

 کند.  لعنتشان ی خداوند  منافقان  شیوه  است  بودند. این

  ، به قدرت و  و جاه  مال  در کسب  منافقان  وشاز ر  پیروی  به  که  اسالم  از اهل  کسانی

  و فروتنی  وخضوع  و دوستی  از در تملق  ورزند و با آنان  دنیا تمایل  های بهره  صاحبان

و   و سختی  درشتی به از دنیا ندارند،  ای بهره  که  با کسانی  مقابل  درآیند و در جانب

ناپسند رفتار   گونه  به و با آنها  سخر نمودهرفتار کنند و آنها را تحقیر و تم  بداخالقی

  را محو و آنان  نفاق  اهل  اخالق  عزوجل  خدای  هستند ی که  منافقان  این  کنند، نیز شبیه

قيامتپس»گرداند.   پناه و بی  روی را سیه روز داوريميانخداوند  «كندميشما

شما   میان  درروز قیامت  زودی  به وندخدا  بدانید که ! و منافقان  مؤمنان  : ای یعنی
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گردد  کاریها برمال می وپنهان  شده  آفتابی  حقایق  که  روز است  کند و در این می  داوری

براي» بركافرانوخداوندهرگز ندادهتسلطيراهمؤمنان»  زیان «، اگر  «استقرار

و   است  در روز قیامت  باشد، این  نبرآنا  مؤمنان  و نصرت  تسلط (، پیروزی  مراد از )راه

را بر   کافران : خداوند . یعنی در دنیاست  باشد، این  و برهان  ، حجت اگر مراد از آن

را   آیه  . برخی است  مؤمنان  از آن  همواره  حجت  دهد، بلکه نمی  غلبه  در حجت  مؤمنان

قرار   تسلطی  راه  مؤمنان  انبر زی  کافران  برای  سبحان  کنند: خدای می  معنی  چنین

  تا زمانی  نباشند، پس  راضی  باطل  و به  بوده  حق  به  پایبند عمل  آنان  که  دهد، مادامی نمی

  شریعت  طور بایدوشاید رهرو راه و به  بوده  عامل خداوند  شریعت  به  مؤمنان  که

  درجات  و با برترساختن  نموده  را سرکوب  کفار و منافقان  تعالی  حق باشند، حتما

 گرداند. می  را نمایان  ایمان  اهل  ، کرامت کفار و منافقان  درجات بر  مؤمنان

  است  این  کریمه  مراد آیه»گویند:  می  دهلوی هللا ولی شاه  تفسیرالمنیر و حضرت  صاحب

  کلی  به را  اسالم  اهل  سازد که مسلط نمی  چنان  را بر مؤمنان  کافران خداوند  که

  ، آیه ببرند بنابراین  ا از بینآنها را تمام  و دولت  و شوکت  ساخته  کن و ریشه  مستأصل

بودند   مؤمنان  دولت  کامل  و نابودی  انتظار زوال  به  که  منافقانی  به  است  پاسخی  کریمه

  در هنگامخود ی   پندارخام  ی به  کردند که می  و همکاری  رو سازش و با کفار از آن

 «.بودند  بیمناك  شدن  ال، از پایم مؤمنان  شدن کن  ریشه

  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  
  این  کفر. یامعنی  داشتن  و پنهان  ایمان  با آشکارساختن «كنندميباخدانيرنگمنافقان»

  تعالی  حق ، معنی  این  به  زنند. پس می  نیرنگ خدا  تاندوس  به  : منافقان است

با خود   بازی ی فریب  مؤمنان  برای  گرامیداشتی  عنوان  را ی به  با دوستانش  بازی فریب

مرا آزار داد،   دوست  هرکس» : است  آمده  قدسی  شریف  در حدیث  که کرد، چنان  معرفی

:  یعنی «زندمينيرنگآنانبهخداوندكهآنحالو»«. است  مرا آزار داده  گمان بی

را در دنیا بر   آنان  که  گونه کند، بدین رفتارمی  ای زننده نیرنگ  چون  با آنان  خداوند متعال
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  از تعرض  خونها و اموالشان  وسیله بدین گکارد تا وا می  اسالم  تظاهر به  حال  همان

  ، درك و دربرابر نیرنگشان  کرده  محول  آخرت  سرای  را به  بماند و عکابشان  مصون

باسويبهمنافقانوچون» گرداند می  را جایگاهشان  از دوزخ  اسفل برخيزند، نماز

و گرانبارند،   ، دلمرده ، کسل کاهل  خوانند که نمازمی  درحالی  پس «خيزندبرميكسالت

کار و   ریا: نمایاندن «كنندرياميبامردم»و   بیمناك  عکابی از  امیدوارند و نه  ثوابی  به  نه

از امر   منظور پیروی  به  ، نه است  مردم  به  دادن  منظور نمایش  به و زیبا  پسندیده  رفتاری

بینند،  او را می  مردم  که  نماز را در جایی  هرکس: » است  آمده  شریف  . درحدیثخدا

از سر بگکراند،   را سرسری  بیند، آن او را نمی  کسی  که  نیکوبخواند، اما در خلوت

و»«. است  روا داشته  اهانت  بر پروردگار عزوجل  آن  به  که  است  توهینی این

  منافقان زیرا  خوانند مگر اندکی : نماز نمی یعنی «راجزاندكيهللا»  منافقان «كننديادنمي

  را به خدا  : منافقان است  این  . یا معنیخوانند نماز نمی  مردم  اصال دور از دیدگان

  هم  ذکر اندك  گویند و اگر این و نادر ی ذکر نمی  طور اندك  ی جز به  و تهلیل  تسبیح

 . نیست خالصانه   هم  این  ا بسیار بود، ولیبود؛ قطع خدا  برای  خالصانه

  این» فرمودند:  نماز منافق  در وصف صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

ماند تا  می  : منتظر آفتاب است  نماز منافق  ، این است  نماز منافق  ، این است  نماز منافق

، (بود  غروب  در شرف  یعنی)  قرار گرفت  شیطان  دو شاخ  در میان  آفتاب  چون

  نینهمچ«. کند نمی یاد  را جز اندکی خدا  زند و در آن چهار منقار می  خیزد، پس برمی

نماز عشاء و نماز بامداد   نمازها برمنافقان  ترین سنگین: » است  آمده  شریف  در حدیث

دو نماز   این  ا به، حتم است پاداشی  دو نماز چه  در این  دانستند که و اگر آنها می  است

 ...«. خویش  زانو و شکم بر روی   خیز ی یعنی سینه  حالت  آمدند، هرچند به می

  

ک   ک     ک  گ   گ   گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڑ  ڑ  ک
و   مشرکان و  مؤمنان  میان  در کار خویش  : منافقان یعنی «مترددندوآنايندرميان»

کفر   صراحتا به  آورند و نه می  خالصانه  ایمانی  اند، نه ، متردد و دودل کفر و ایمان  میان

  خوار سازد و توفیق را خداوند  : هرکه یعنی «كندهراخداگمراوهركه»پیوندند  می
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او را   که  : راهی یعنی«يافتاونخواهيبرايهرگزراهيپس»نماید   سلب  را از وی

  او هر روز در راهی  بلکه یافت؛  نخواهی  راهی  او هیچ  برساند، یا اصال برای  حق  به

 ندارد.  و استقراری  ثبات  و هیچ  است

  

ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ
  خویش  و نزدیکان  را از خواص  : کافران یعنی «يدنگيررادوستكافران!مؤمناناي»

  که چنان« مؤمنان» از  برادرانتان « بجای»برقرار نسازید   دوستی  رابطه  نگردانید و با آنان

و  «روشنحجتيخودخداوندبرايخواهيددرپيشگاهميآيا»کردند   چنین  منافقان

،  با کافران  و دوستی  مواالت  ، یعنی حجت  این  سبب شما را به  که «قراردهيد»آور  الزام

 . است  حجت  معنای  جا به همه  درقرآن« سلطان»گوید:  می ك عباس کند؟ ابن  عکاب

  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
  آنچه  و به  است  و طبقه  پله  : فروترین درك «اندجهنماسفلدردركمنافقانرآينهه»

« درك»رود و  می کار  به  در بلندی  : درجه شود. یعنی می  گفته« درج»در باال قرار دارد، 

  در فروترین  منافق و  است  طبقه  هفت  دارای  دوزخ  که  است  شده  . روایت در پایینی

نخواهيياوريهيچآنانوهرگزبراي»شود، قرار دارد  می  نامیده« هاویه«  که  آن  هطبق

در   منافقان»گوید:  می مسعود بنهلل عبدا دهد.  نجاتشان  اسفل  درك  از این  که «يافت

  عکاب  تر بودن سخت  دلیل«. قرا دارند  ازآتش  ای سربسته  در صندوقهای  اسفل  درك

 : که  است  کافر این از  منافق

کند  می  ایجاب  عدالت  ، پس است  مانده  امان در  در دنیا از شمشیر مسلمانان  ی منافق1

 دهد.  را بازپس  آن  تاوان  در آخرت  که

  به  را هم  و مسلمین  ، اسالم در کفر خود همانند کافر است  منافق  که  براین  ی عالوه2

 . است  ریشخند گرفته

 . او بسیار است  های گری ها و فتنه شدید و غائله  منافقی کفر 0
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىائ   

ۇئ  ۇئ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ
از   را با نفاق  آنچه «نمودندواصالح»  خویش  از نفاق«كردندتوبهكهمگركساني»

به»بودند   فاسد ساخته  خویش  احوال چنگو تعالی؛   حق به  زدن چنگ «زدندخدا

دين»  است  وی  های وعده  او و اعتماد به  به  تمسک برايو را خالصخداخود

همراهگروهآنپس»نگردد   آلوده  غیر وی  اطاعت  به  که  طوری به «گردانيدند ،

  دهوع  مؤمنان  این  به  را که  آنچه  خداوند متعال  . سپس دنیا و آخرت  در احکام «مؤمنانند

به»فرماید:  می  نموده  ، بیان است  داده خداوند بزرگيپاداشمؤمنانبهزوديو

  راه  به  که کسانی  بشتابند زیرا برای  و اصالح  توبه  سوی  به  باید منافقان  پس «بخشدمي

 . است  پاداش  گردند، نیز مانند این برمی  و صالح  خلوص

  

ىئ  ی  ی  ی ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ 
ايمان» و كنيد شكر مياگر خدا عذابآوريد، با چهخواهد   بدون«كند؟شما

 عکاب  که افزاید، چنان نمی  تعالی  و اقتدار حق  بر ملک  شما چیزی  نمودن  تردیدعکاب

باشید،  اگر شکرگزار و مؤمن  کاهد، پس نمی  وی  و ملک  از قدرت  شما چیزی  نکردن 

 برد؟ می  منفعتی  شما چه  نمودن  از عکاب خدا

تا   است شده  پیشکش  منافقان  آمیز به لطف  ، دعوتی عبارت  در این  که  کنیم می  مالحظه

در   عاقل  شخص گردانید زیرا  مقدم  ایمان شکر را بر  تعالی  نمایند. حق  خود را اصالح

  گاه نگرد آن قراردارد، می  هستی  و دنیای  در وجود وی  که  بزرگی  های نعمت  آغاز به

  شناخت  به  هایش نگرش  نماید و چون خود می  منعم  را تقدیم  مبهمی  شکر و سپاس

  شکرگزار وی  دیگر پیوسته  گاه آن آورد، می  ایمان  منعم  به  که  انجامید، در اینجاست  منعم

همواره»  است خدا داناستو   در برابر طاعت  بندگانش  قدردان : یعنی «شكرپذير

  را از ایشان  دهد و آن می  عظیمی اجر  ایشان  به  شکرگزاریشان  و در قبال  آنهاست

 پکیرد. می
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
بانگ» دوستبدزبانيبهبرداشتنخداوند  بلند صدا و  مانند دادکشیدن «نداردرا

دهند،  می  نسبت شده  داده  دشنام  شخص  به  که  اگر آنچه  ، حتی و دشنام  در فحش  کردن

  ستم مورد  که  کسی : یعنی «باشدرفتهبراوستمكهمگرازكسي»نیز باشد؛   صحیح

کرد.   ستم  بر من  بردارد، داد بکشد وبگوید: فالنی  بانگ  را دارد که  حق  ، این قرار گرفته

  کند. در حدیث  ستمگر خود را نفرین تواند می  مظلوم  که  است  : مراد ایندیگر  قولی  به

  حجابی  هیچ او و خداوند  میان زیرا در بپرهیزید  مظلوم  از دعای: » است  آمده  شریف

کرد،   ستم  بر من  فالن»کند و بگوید:   شکایت  تواند از ظالم می  مظلوم  همچنین«. نیست

  گیرد، جایز است قرار می  موردستم  که  کسی  لکا برای «.است  ریستمگ  شخص  یا فالن

  باشد. در حدیث  دهنده او بد و آزار  برای  آورد که  زبان را بر  سخنی  ستمگرش  تا علیه

قادر   خویش  بدهی  پرداخت  به  که  بدهکاری  جویی وبهانه  تعلل: » است  آمده  شریف

  وی  و آبروی  حرمت  کردن و پایمال  مجازات  نرواشد  و موجب  است  ، ظلم است

خود   ، از حق ظالم  علیه  بدی  به  در فریادزدن  که  جایز نیست  مظلوم  اما برای«. گردد می

داد  «داناستوخداوندشنواي»رود  شمار می کرد، تجاوزگر به اگر چنین  تجاوز کند که

 داند. میرا   ظالم  شنود و ظلم می را  و فریاد مظلوم

 فرماید: و می  و عفو برانگیخته  گکشت  را به  بندگانش  تعالی  حق  گاه آن

 

ڦ  ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ياپنهانشاگرخيري» آشكاركنيد،   پنهانی را آشکارا یا  : اگر خیری یعنی«داريدرا

دهید  انجام   دل  را به و اصال آن «عفوكنيد»شود  یشما م  در حق  که «ايياازبدي»؛

عفوكنندههرآينه»نگیرید  از   گرفتن  برانتقام  است «توانا»و   از بندگانش «استخدا

  ای توانایی  او درعین اقتدا کنید زیرا  سبحان  خدای  : به اند. یعنی کرده  آنچه  سزای  به  آنان

  که  در مواردی  حتی  عفو و گکشت  شیوه  کند پس گکرد و عفو می دارد، درمی  که

  آمده  ابوهریره  روایت به  شریف  . در حدیث نیز باشد، بهتر است  جانب به  حق  شخص

  بر کسی  دهنده دشنام  شخص دو  بار مسؤولیت»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است
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در   همچنین«. نگکرداز حد در  مظلوم  که  گاه کند تا آن می  دادن  دشنام  به  شروع  که  است

در برابر عفو  نشد و خداوند  کم  دادن  ازصدقه  مالی  هیچ: » است  آمده  شریف  حدیث

  را رفعت  وی  تعالی  کند، حق  تواضع خدا  رضای برای  نیفزود و هر کس  جز عزت

  ولی  قادر است  خویش  حق  گرفتن  به  که  کسی  از سوی  عفو و گکشت  پس«. دهد می

  خویش  حق  از گرفتن  که  اما کسی  گکارد، بهتر است وا می خدا را به  آن  حال  عین در

 ندارد.  ارزشی  هم  وی  عفو و گکشت ، است  ناتوان

  قضایای ، از زبان  داشت و نگه  عفو و گکشت  دارند که  امر داللت  بر این  دو آیه  این

 باشد. می ایمان    دربارهکال  اتآی  زیرا سیاق  است  ایمان  در موضوع  اساسی

  

ڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
کفر   ، در واقع از پیامبران  برخی  کفر به «ورزندكفرميخداوپيامبرانشبهكهكساني»

جدايياوخداوپيامبرانخواهندميانومي»باشد  می  پیامبرانش  تمام  و به خدا  به

  اند ولی ورزیده کفر  ایشان  همه  ، به از پیامبران  برخی  کفر به  سبب : آنها به یعنی «زنداندا

  واقع در  این  دارند پس  ایمان خداوند  به  هستند که  مدعی  حال  در عین

وداريمايمانبعضيگويند:بهومي»  پیامبرانش  خدا و میان  میان  است  افگندن جدایی

و   آورده  ایمان  موسی  حضرت  به  اند که یهودیان  مراد از آنان «كنيمانكارميرابعضي

  به  هستند که مراد نصاری  کفر ورزیدند. همچنین ‡و محمد  عیسی  حضرات  به

مي» کفر ورزیدند صمحمد  حضرت  اما به  آورده  ایمان  عیسی  حضرت خواهندو

و کفر،   ایمان  خواهند تا در میان : می یعنی «اركنندخوداختيبرايدو،راهياينميان

 شود، برهانند. می  گریبانگیرشان  که  بگیرند تا خود را از حجتی  را در پیش  بینابین  دینی

دشوار   کافر بر آنان  نام  تحمل  که  است  و رفتار کسانی  اندیشه  کننده  محکوم  آیه  این

را   آن  حرمت و  نهند و حق نمی  گردن  ایمان  الزامات  مامت  به  حال  در عین  آید ولی می

 کنند. نمی  باید رعایت  که  چنان
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ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
و   حقیقی  عیارند؛ کفری  و تمام  کامل  در کفر خویش  : آنان یعنی «كافرندحقبهآنان»

«.ايمردهكبارآمادهخفتعذابيكافرانومابراي»  واقعی

  

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ
 با دیگری «ازآنانكدامهيچوميانآوردهايمانخداوپيامبرانشبهكهوكساني»

  حضرت  بعد از بعثت  صفت  دارند ی و این  آنها ایمان  همگی  به  بلکه «گذارندنميفرق» 

  که  است صمحمد  امت  زیرا این  نیست  فراهم  ایشان  ز پیروانج  در کسی صمحمد

خداوند»  اند که آنان هم ! دارد ی آری  ایمان  آسمانی  های کتاب  و تمام  پیامبران  تمام  به

آمرزندهپاداششانزوديبه خدا و داد خواهد   گناهانشان آمرزنده «استمهربانرا

 . در دنیا و آخرت  ایشان  به  است  شند؛ مهربانبا  داشته  ، اگر گناهی است

شد،   تثبیت  قاعده  این  که  گاه بود و آن  کفر و ایمان  موضوع  از قواعد فهم  یکی  این

 نیاوردند:  ایمان صخدا  رسول  به  پردازد که می  یهودیانی  ستمگری  بیان  به  آیات  سیاق

  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ھ  ھے  ے  ۓ      ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  

ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
ميكتاباهل» تو آسمانكتابييكبارهخواهندكهاز در  «.كنينازلبرايشاناز

  خواستند تا در برابر دیدگانشان صخدا  از رسول  : یهودیان است  آمده  نزول  سبب بیان

 راستگویی  دلیل  را که  ای شده  نوشته  خود کتاب  ادعای  و بر صحت  باال رفته  مانآس به

  آنان  میان  را به  تورات  یکباره  موسی  که فرود آورند چنان  بر آنان  باشد، یکباره  ایشان 

ز ا  بود، نه  و لجاجت  عناد و سرسختی  انگیزه  به  درخواستشان  این  که  است  آورد. گفتنی

راخواستندوبزرگترازاينازموسي»:  ملعونان  آن  که  این  دلیل ، به جویی حقیقت  روی
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از   آتشی : یعنی «رافروگرفتآنانصاعقهپسبدهمانشانگفتند:خداراآشكارابه

عناد   ازروی  که «ظلمشانسزايبه»  ساخت فرود آمد و هالکشان  برآنان  آسمان

 خداوند خود نیز از  موسی  کردند و گرنه  را مطرح  درخواستی  چنین  یولجباز

  ایمان  بود اما آنان  و شوق  ایمان  از روی  وی  درخواست  را کرد ولی  درخواست  همین

  رؤیت  که  درحالی ساختند  مشروط و معلق  درخواست  این  تحقق  خود را به  آوردن

پروردگار در   رؤیت  امتناع  امر، مستلزم  این  . البته است  پروردگار در دنیا ممتنع  عینی

  آمده  متواتری  احادیث  رؤیت  این  حتمی  وقوع  در باره  که  این  دلیل ، به نیست  آخرت

،  کرده  استدالل  پروردگار در روزقیامت  رؤیت  بر امتناع  آیه  با این  هرکه  پس  است

در   پروردگار متعال  رؤیت  درباره  وارده  . و از احادیث ستا شده  آشکاری  اشتباه  مرتکب

  شما در آخرت  گمان بی» : است صخدا  رسول  شریف  حدیث  ، این آخرت

پروردگار بر   در رؤیت بینید، را می  ماه  این  که  را خواهید دید چنان  پروردگارتان

توانستید  اگر می  گیرید پس ینم  دیگر تنگ بر یک  کنید و در جای نمی  دیگر ازدحام یک

نشود، حتما   از شما فوت  آن  غروب از  قبل  خورشید و نمازی  از طلوع  قبل  نمازی  که

 «.کار را بکنید  این

آنانبرايبيناتكهبعدازآن» بجز خدا 1«گرفتندپرستشرابهگوسالهسپس»

  پرستش را به  را نیز دیدند، گوساله  وسیم  گانه نه  معجزات  که  : بعد از آن یعنی «آمد

واز»  دریاست  شدن  ید بیضا، عصا و شکافته  ی چون  روشن  : معجزات گرفتند. بینات

  فضل  ی از روی  هم  شان پرستی و عناد و گوساله  لجبازی  : از آن یعنی «درگذشتيمهمآن

سلطانيموسيبهو»  داختیمبرنین  را پاك  و آنان  ی درگکشتیم  خویش  و بخشایش

كرديم»آشکار   : حجتی یعنی «روشن دیگر   های و نشانه  ازمعجزات  عبارت  که «عطا

 دادند.  ادامه  و عناد خویش  انحراف به  هم ، باز معجزات  این  با وجود همه  بود. اما آنان

را   د، خصمشباش  حجت  دارای  نامید زیرا هر کس« سلطان»را « حجت«  تعالی  حق

 گرداند. می  مقهور و منکوب

  

                                                 
1
 . است  شده بیان «8ی  28 طه/»و  «128ی  150 اعراف/»، «52 بقره/»  های در سوره  شان پرستی گوساله  داستان 
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وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی   

جئ  حئ  مئ
برايوكوه»  است  شده  روایت «برافراشتيمسرشانبااليپيمانشانگرفتنطوررا

زدند،  سرباز  تورات  احکام  به  و پایبندی  موسی  شریعت  یهود از قبول  قوم  : چون که 

  همانند سایبانی  کوه  تا بدانجا که  برافراشت  سرشان  طور را بر باالی  کوه  عزوجل  خدای

به»  قرارگرفت  سرشان  بر باالی سجدهگفتيمآنانو دركنان:   : به یعنی «درآييداز

  باشید و این  فروانداخته را  سرهایتان  وارد شوید که  در حالی  المقدس شهر بیت  دروازه

  فرمان  را داد اما آنان  المقدس بیت  فتح  اذن  آنان  به خداوند  بود که  در هنگامی

وارد شهر شدند و در   نشیمنگاههایشان بر  خزیدن  کردند و درحال  را دگرگون خدا

و»  است  در آمیخته  و مخالفت  با عصیان  طبیعتشان  ورزیدند، چرا که  اینجا نیز عصیان

شنبهگفتيمآنانبه روز در نكنيد:   شیوه  نپردازید اما به  شکار ماهی  به و «تجاوز

  این «گرفتيممحكمپيمانيوازآنان»کردند   مخالفت ورزیدند و عصیان  شان همیشگی

  : اوصاف که  ، بر این گرفت  در تورات  از آنان  پروردگار متعال  که  است  پیمانی  همان

 ننمایند.  را پنهان  کنند و آن  ، بیان است  در تورات  را که صمحمد  حضرت

  

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ
  حالل  برآنان  را که  هایی پاکیزگی  برآنان  ساختیم  حرام «شانشكنيپيمانسزايبهپس»

بعد از   که  است  ای گیری نتیجه  ، همان ها بر آنان پاکیزگی  تحریم  که  است  بود. گفتنی

ماجرا   شود. و ادامه می  مطرح  ﴾ ...ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ﴿(: 123)  در آیه  بحث  ادامه

  شدگان کشته «ازانبياآنانناحقخداوكشتارآياتبهنسبتوانكارشان»:  است  این

مادلهايكهوگفتارشان»بودند   و غیر ایشان  االسالمو زکریا علیهم  یحیی  حضرات

در   : دلهایمان ، یعنی است  غالف با  پوشیده  معنای ، به اغلف  : جمع غلف «استغلف

بهبلكهنه»  کنیم نمی  فهم ، گویی تو می  را که  رو آنچه  ، از این است  پرده سببخدا
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 درغالف  سبب  ، به آنان  سوی از  حق پکیرش  عدم  پس «مهرزدهبردلهايشانكفرشان

  حق  مهر زدن  بر اساس  بلکه  دارند ی نیست  اراده  که  معنایی  آن  ی به  دلهایشان  بودن 

در»  است  بر دلهایشان  تعالی جزشمارينتيجهو ،  بنابراین «آورندنميايماناندك،

 . است  در آنان  یا نبود ایمان  کمی ، قح  ندای  به  شان پاسخگویی  عدم  سبب

  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ
  آن «زدندبزرگيبهتانمريمبهكهوسخنشان» مسیح  به «كفرشانسببوبه»

 بود. ، نجار از صالحان  یوسف  نام  به  زنا با شخصی  به  ساختنش  ، متهم سخن

  

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ
 به  یهودیان «راكشتيم،پيامبرخدامريمبنعيسيمامسيحكهشانگفتهسببوبه»

  یادکردن افتخار کردند. شاید  وی  قتل  اند و به را کشته  عیسی  ادعا کردند که  دروغ 

زیرا یهود منکر  قصد استهزا و ریشخند بود  نیز، به  آنان  از سوی یامبر خداپ  نام به  عیسی

کنند.  نمی  اعتراف  پیامبر است  عیسی  که  این  هستند و به  عیسی  رسالت

افتخار و  نیز  عیسی  کشتن  ادعای  به  کفر اکتفا نکردند بلکه  ، آنها فقط به بنابراین

كشتندونهنههكآنوحال»کردند   شادمانی   ادعایشان و این «برداركردنداورا

  وی بر غیر  عیسی  : شبه یعنی «شدمشتبهامربرآنانوليكن»  نیست  بیش  دروغی

  حال  حقیقت از  که  کشتند درحالی  عیسی  جای  را به  دیگری  شد و آنها کس  افگنده

بي»بودند   در شک  وی بارهكهكسانيگمانو   این  به «كردنداختالفعيسيدر

  آسمان  سوی به  وی  باال بردن  که  اما کسانی ! گفتند: او را کشتیم  از آنان  برخی  که  ترتیب

شد   از آنجا ناشی  در میانشان اند: اختالف  گفته  . بعضی ! او را نکشتیم را دیدند، گفتند: نه

)ناسوت(   انسانی  ی از جهت هللی العیاذباا  عیسی گفتند:  ها از نصاری نسطوری  فرقه  که

  ها گفتند: کشتن ملکانی  )الهوت( خود. و فرقه  خدایی از جهت  شد نه خود بر دار کشیده

آنها   . پس شده  انجام  وی  و الهوت  در ناسوت  و تمام  کمال  به  مسیح  کشیدن و بر دار
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پا  و  دست  و تردیدشان  شک  ، در این و در تردد و سردرگمی «شكنداودرازحال»

هيچ»و متحیرند   سرگردان  خویش  جهل و در  زده ازبدانعلميو فقط ندارند،

فقط   ندارند بلکه  قاطع  علمی  مسیح  حال  به  : آنان یعنی «كنندميپيرويوگمانحدس

 «اندنكشتهيقيناورابهو»و مترددند   رو مضطرب کنند و از این می  پیروی  از گمانشان

  . یا معنی است  و موهوم  مشکوك  امری  بلکه  نیست  یقینی  در نزدشان  وی  کشتن : یعنی

 اند. ا و یقینا او را نکشته: قطع است این

  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں
 ر سورهد  آسمان  به  عیسی  بردن باال  بیان «خودباالبردسويخدااورابهبلكه»

  عزوجل  خدای  که  گاه آن: » است آمده  عباس ابن  . در روایت گکشت« 55 عمران/  آل» 

بودند،   حواریون از  تن  دوازده  که  یارانش  به  را کرد... عیسی  عیسی  باالبردن  اراده

  کشته  و بجایم  شده  افگنده  در وی  من  تا شباهت  از شما حاضر است  : کدامیک گفت

  باشد؟ پس  من  همراه )در بهشت(  ام و مرتبه  درجه  کار، در عین  این  پاداش شود و به

  گاه کار شد... آن  این  و داوطلب  برخاست  ایشان  ترین وسال سن  از کم  جوانی تازه

بود،   خانه  در آن  که  ای از روزنه  شد و عیسی  افگنده  در وی  عیسی  شباهت

  وی  طلب خود داشتند، به  را در محاصره  خانه  که  شد. یهودیان  رکشیدهب  آسمان  سوی به

«. آویختند...  بر دارش  سپس رساندند،  قتلش  به  را گرفته  وی  درآمدند و شبیه  خانه  به

غالب» التجا   آستانش  به  که  هر کس  و تواناست؛ پس  غالب «استوحكيموخدا

دهد و از  می  آفریند یا انجام می  که  آنچه است؛ در تمام  ، با حکمتماند نمی  پناه نماید، بی

 . عیسی  در امر باالبردن  جمله

  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے
اهل» از آننيستكسيكتابو مگر مرگپيشكه، بهاز حتما ايمانخود او

  آورده  ایمان  مسیح  به  که  میرد، مگر این نمی  ای صرانییا ن  یهودی  : هیچ یعنی «آوردمي

در عصر   کتاب اهل  تمام  که  میرد مگر این نمی  : عیسی است  این  معنی  قولی  باشد. به
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از   هایی : گروه است  این  دیگر معنی  قولی  آورند. به می  او ایمان  ی به  ی آخرالزمان  وی

  او ایمان  یابند و به درمی ، او را در آخرالزمان  عیسی  یختنبرانگ  در زمان  کتاب  اهل

  در آخرالزمان  از آسمان  فرودآمدنش  در هنگام  وی  به  آوردن  مراد؛ ایمان  آورند. پس می

. خاطر  است  نیز همین  راجح  و قول  شده  نقل  باره  در این  زیادی  احادیث  که چنان  است

  اجماع  در آخرالزمان  از آسمان  عیسی  برفرودآمدن  اسالم  امت  شود که می  نشان

  بیشتر از چهل  کرام  و از صحابه  بیشتر از هفتاد حدیث صخدا  دارند و از رسول

یهود نیز   اند و از کتابهای عقیده  نیز بر همین  نصاری  1 است. وارد شده  باره  اثر در این

 آید. استنباط برمی  این

 فرمودند: ص اکرم  رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  یفشر  در حدیث

شکند،  رامی  آید، صلیب شما فرود می  در میان  عادل  حاکمی  عنوان  به  فرزند مریم»

خواند و  فرامی  اسالم  سوی  را به  کند، مردم می  را وضع  کشد، جزیه )دجال( را می  خوك

  گرداند... سپس می  هالك ی را  اسالم  ی بجز ملت  ملل  متما  وی  در زمان  عزوجل  خدای

  گاه کند، آن می  زندگی  سال  چهل شود... و عیسی برپا می  و تام  عام  امنیت  زمین  در روی

قيامت»«. گزارند... می  نماز جنازه  بر وی  میرد و مسلمانان می روز :  یعنی «اوو

او   دهد که می  یهود شهادت  علیه «استگواه»  تابک  اهل : بر یعنی «برآنان»  عیسی

اند تا  غلو و افراط کرده  در وی  دهد که می  شهادت  نصاری  اند و علیه کرده  را تککیب

او   ا بهحقیقت  که  کسانی  در حق  عیسی  . همچنین خداست گفتند: او فرزند  بدانجا که

 دهد. می  اند، گواهی آورده  ایمان

  

ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۓ  ۓ  
  جرایم از:  عبارت  بزرگ  ستم  این  که «سرزدازيهوديانكهستميسزايبهپس»

نیز  «و» شد،  برشمرده  سابق  در آیات  که  و جنایاتی  جرایم  ، همان متعدد آنهاست

  باجلوگیری «خدابازداشتندراهراازبسياري»  خود و دیگران «آنانكهاينسبببه»

                                                 
1
  کیه   کسی ، است  نموده  تألیف » المسیح  نزول  فی  التواتر الصریح»:  نام به  ، کتابی باره  در این  لکنوی  عبدالحی 

 کند.  مراجعه  کتاب  آن  ، به است  موضوع  در این  تحقیق  خواهان
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از   که  معروفی  و دیگرگناهان ‡انبیا  خدا، کشتن  کتاب  ، تحریفصمحمد  از پیروی

كهايپاكيزهچيزهاي»:  اسباب  این  همه  به ! سرزد. آری  آنان بود،حاللبرآنانرا

بر   محرمات  این که  ستا  نادرست  پندارشان  این  پس  دیگری  سبب به  نه «كرديمحرام

 . است  بوده  نیز حرام  پیشینیانشان

 ې ۉ  ې﴿:  شد، در آیه  حرام  بر آنان  را که  ای پاکیزه  چیزهای  سبحان  خدای

  است  ممکن»گوید:  کثیر می . ابن است  نموده  بیان« 122 انعام/»  ﴾...ې  ى  ى ې

و   را برتأویل  آنان  خداوند متعال  که  معنی  این  باشد، به  قدری  ، تحریم تحریم  این

کردند تا بر   را بر خود حرام  حالل  چیزهای  که  طوری به  برگماشت  کتابشان  تحریف

و از   بوده  شرعی  ، تحریم تحریم  این  که  است  محتمل  بگیرند. همچنین  خود سخت

  فرموده  : این بدانیم که  ستا  این  هر حال؛ مهم  باشد. به  گرفته  انجام  تعالی  حق  سوی

  که  نمودیم  را حرام  ای پاکیزه  چیزهای  برآنان):   ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿  تعالی  حق

( 122)  آیات  تمام  به  خود؛ یعنی و مابعد  ماقبل  تمام  به  بود(، متعلق  شده  حالل  برایشان

 «.باشد می  تآیا  این  برای  ای گیری نتیجه  و بسان  ( مربوط است155تا )

 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
مردمناروامالبودندـوبهشدهنهيازآنكهـباآنرباگرفتنشانسببونيزبه»

 را  پاکیزه  چیزهای  گرفتند؛ ما آن می  که  حرامی  و سایر وجوه  رشوه  به «خوردنشان

 در آخرت «ايمكردهآمادهدردناكعذابيكافرانشانومابراي»  ساختیم  حرام  برآنان

 دنیا.  عکاب  عالوه  ، به هم 
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ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   ىئ   ىئ  ی  یی  ی  جئحئ  

مئ  ىئ    يئ  جب  حب   خب    مب  ىب  يب    جت  حت   
،  سعیه  بن ثعلبه ، سالم  بن هللبداع  درباره  کریمه  گوید: آیه می  نزول  سبب  کثیر در بیان ابن

  حضرت  ورسالت  در آمده  اسالم  به  شد که  عبید نازل  و اسدبن  سعیه  اسد و زیدبن

 کردند.  را تصدیق صمحمد

  کتاب  در علم  کتاب  از اهل  قدمان و ثابت  : پایداران یعنی «درعلمآنانراسخانليكن»

  مهاجر وانصار، یا همگی  اند، یا مؤمنان کتاب  اهل  یا مؤمنان،  مراد از مؤمنان «ومؤمنان»

ايمانشدهازتونازلپيشآنچهوبهشدهبرتونازلآنچهبه»  اینان ! . آری آنان ،

،وزبازپسينخداوربهومؤمناندهندگانوزكاتنمازگزاراندارندوبخصوص

«.دادخواهيمزرگبپاداشيايشانبهزوديبه

 صمحمد بر  کتاب  و فرودآوردن  وحی  فرستادن  دهد که خبر می  تعالی  حق  گاه آن
  فرستاد؛ به  وحی ‡بر سایر پیامبران  که چنان  خداوند متعال  بلکه  نوپدید نیست  امری

 فرستاد:  و کتاب  نیز وحی صحضرت  آن

  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ    ٱ  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ
همچنان» پيامبراننوحبهكهما وحيو او از بهفرستاديمبعد نيز، تو

 ‡ پیشین  ، مانند کار انبیای کار تو در امر رسالت !صمحمد  ای  پس «فرستاديموحي
  شد زیرا او اولین  یادآوریمخصوصا   . از نوح نیستی  ای جدا بافته  و تو تافته  است

 گردید.  مشروع  الهی  قوانین  ر زبانشب  که  است  پیامبری

  جمعی  درباره  کریمه  کند: آیه می  روایت  نزول  سبب  در بیان ك عباس از ابن  اسحاق ابن

  پس خداوند گفتند: صخدا  رسول  به  شد که  زید نازل  بن عدی  ازجمله  از یهودیان

به».  است  نفرستاده  وحی  کس هیچ  به  از موسی نيز وواسماعيلابراهيمسويو
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يعقوباسحاق اسباطوحيو :  ، یعنی اند از تباریعقوب اسباط: قبایل «فرستاديمو

  سوی به  فرستادیم  وحی نیز «و».  اعلم هللی وا  فرستادیم  وحی  قبایل  آن  پیامبران  سوی به

  شده  نازل  زبور: کتاب «بخشيديمداوودزبوروبهوسليمانيونسووايوبعيسي»

در آنها   که  است  سوره  یکصدوپنجاه  دارای زبور»گوید:  می  . قرطبی است بر داوود

«. و اندرز است  آنها حکمت  همه  بلکه  نشده  بیان  و حرام  و حالل  از احکام  حکمی

  عزوجل  خدای  بارگاه  به  در آن  که از داوود  نانیبرسخ  مشتمل  است  مزمور: فصلی

  هم  خواند و گاهی می  یاری  آنها به  را علیه کند، خداوند می  دادخواهی  از دشمنانش

 پردازد. می  هایی موعظه  به  در آن

  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  

چ
پيامبراني» برآنانداستانكه»را   انیپیامبر  : فرستادیم یعنی «و و  «ايمخواندهتورا

  قرآن  های از سوره  غیرآن و در  سوره  در همین «ازاينپيش»  ایم تو گفته را به  اخبار آنان

پيامبراني»پیامبر اند   وپنج مجموعا بیست  ایشان  ی که توآنانداستانكهو بر را

  از آنها ذکری  در قرآن زیرا  ایم تو بازگو نکرده  ا بهر  آنان  و سرگکشت «ايمنخوانده

باموسي»  است  نرفته و   میانجی مجازا، بی  حقیقتا نه «گفتسخنوخداوندآشكارا

و   ، تشریف گفتن سخن به  موسی  ساختن  مخصوص  که  است  . گفتنی ای واسطه

باشد و  می  سبحان  خدای  بارگاه  به  قدر و منزلتش  نشانه  که  است  وی  برای  گرامیداشتی

 ابوذر  روایت  به  شریف  . درحدیث گرفت  لقب« هللا کلیم»  ، موسی جهت  بدین

 و ؟ فرمودند: صد است  انبیا چند تن شمار  که  خدا پرسیدم  از رسول: » که  است  آمده

  تن  سیزده و سیصد اند؟ فرمودند: چند تن  ایشان  : رسوالن هزار تن. گفتم چهار و  بیست

  است  ذکر شده  در قرآن  نامهایشان  که  انبیایی» گوید: کثیر می ابن«. بسیارند  ی جمعی

،  ، یعقوب ، اسحق ، لوط، اسماعیل ، ابراهیم هود، صالح ، ، نوح ، ادریس عبارتند از: آدم

، زکریا،  یسع، ال ، الیاس ، داوود، سلیمان ، یونس ، هارون موسی ، ، شعیب ، ایوب یوسف

 «.والسالم  الصاله  محمد علیهم  آنان  و سرور همه  ذوالکفل ، ، عیسی یحیی
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک
  دهنده بیم و  مطیعان  بودند به  دهنده مژده «بودنددهندهوبيمدهندهمژدهكهپيامبراني»

 «نباشدحجتيرابرخداوند،مردمپيامبرانزفرستادناتاپس»  گناهکاران  بودند به

  هیچ  برای  و عکری  بهانه  ، هیچ تا بعد از فرستادنشان  فرستادیم  خاطر آن را به : آنها یعنی

  : )و اگر پیش است  آمده  چنین« 102/ طه» در سوره  مضمون  نماند. همین  باقی  جویی بهانه

 گفتند: پروردگارا! می  شک ، بی ساختیم نابود می  عکابی  را به  نان، آ و معجزات  آیات  از آن

تو   ، از آیات خوار و زار شویم  که  از آن  تا پیش  نفرستادی ما  سوی به  بریچرا پیام

خدا»؟(  کنیم  پیروی حكيمو و در برابر   منکران  : بر مجازات یعنی «استعزيز

  . در حدیث است  حکمت  دارای  پیامبران  برانگیختنو در   و تواناست  غالب  انکارشان

  کس  هیچ»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف

 باشد  علنی  ها را ی چه و زشتی  حیایی بی  جهت  ، بدین غیرتمندتر نیست ازخداوند

 را بیشتر دوست  ستایشو   مدح از خداوند  کس  گردانید و هیچ  ی حرام  پنهان  چه

 عکر را بیشتر ازخداوند  کس  و هیچ  گفت  را ستایش  ، او خودش جهت  ندارد بدین 

تا « فرستاد  دهنده وبیم  دهنده  را مژده  او پیامبران  که  است  جهت  ندارد، بدین  دوست

 نماند.  باقی  ، عکری در رد و انکار حق  کس هیچ  برای

  دانست می  سبحان  خدای  چون»گوید:  می« القرآن ظالل فی»ر در تفسی  شهید سید قطب

  از ترسیم  وعقل  است  ، ابزار ناقصی هدایت  سرمنزل  به  وی  در رساندن  انسان  عقل  که

  وی  و رحمت  حکمت  پس  دنیا قاصر است  در زندگی  انسان  برای  راستین  و روشی  راه

قرار   را مورد بازپرسی  بفرستد و مردم  مردم  سوی بهرا   پیامبران  اقتضا کرد که  چنین

 «.و رسالت  ندهد مگر بعد از تبلیغ

 

ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں گ  گگ  ڳ  ڳڳ  ک  ک  ک  گ
فرمود:   که  است  کرده  روایت  عباس از ابن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  اسحاق ابن

خدا  فرمودند: به  آنان  به صخدا  رسولآمدند،  صخدا  نزد رسول  از یهودیان  گروهی

  ولی ! خدا هستم  فرستاده  من  دانید که می  خوبی  شما به  که  دانم می  خوب  سوگند من
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  ! این نداریم  و آگاهی  علم  چیزی  چنین  گفتند: خیر! ما به«  حضرت  آن  در جواب  آنان

بهليكن»فرمود:   نازل  عزوجل  خدای  بود که كردهبرتونازلآنچه»  حقانیت «خدا

گواهياست آنمي، بهدهدو   حق  : چون یعنی «استكردهنازلخويشعلمرا

را بر تو   رو قرآن این ، از وداناست  ، عالم رسالت  برای  بودنت  شایسته  به  تعالی

  مصالح  به  که  علمی  سبب  هرا ب  یا کتاب. اند  بهره بی  از آن  دیگران  که  ، علمی فرودآورده

  فروفرستاد این  خویش  علم  را به  قرآن  تعالی  حق  که  این  ، فرودآورد. دلیل داشت  بندگان

و هرگز   ا از آنها قاصر استمطلق  انسان  علم  که  است  اموری  دربرگیرنده  : قرآن که  است

ی یا مخصوصا در   امور غیبی  ستنآنها برسد ی مانند دان به   وی  علم  که  نیست  ممکن

  این  از رازهای  بسیاری  برسد ی چون آنها  به  انسان  علم  نبود که ممکن   قرآن  نزول  زمان

وكافي» صخدا  رسول  و رسالت  نبوت  به «دهندمينيزگواهيوفرشتگان»  کائنات

  ، هرچند دیگران توست  نبوت  صحت  دلیل  که  بر معجزاتت «باشدخداگواهكهاست

  برایت  عزوجل  خدای  زیرا گواهی  نباش  کفار اندوهگین  بر تککیب  پس ندهند  گواهی

  نبوت  بر صحت  و قاطعی  روشن  دالیل  است  تو داده  به  که  و معجزاتی  است  کافی

 . توست

  

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ
شدكهكسانيهرآينه» راهكافر از و  را  ، مردم است  اسالم  دین  که «خداند

را در  وی  : اوصاف که  سخنشان  و با این صمحمد  حضرت  با انکار نبوت «بازداشتند»

و داوود   هارون  در نسل  نبوت  که  است  این  دانیم می  آنچه  بلکه  یابیم نمی  خویش  کتاب

  شود؛ آنان نمی منسوخ   موسی  عت: شری که  سخنشان  و با این باشد! منحصر می

را نیز   کفر خود، دیگران  عالوه  زیرا به «اندافتادهدورودرازيگمراهيترديدبهبي»

 اند. بازداشته  حق  از راه
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ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
کتابها  و  و انکار آیات  سبحان  با انکار وجود خدای «زيدندكفروركهكسانيهرآينه»

کردند بر   ، یا ظلم راست  از راه  دیگران؛ با بازداشتنشان  به« كردندوظلم»  و پیامبرانش

خداوندبرآن»  کردند بر خود؛ با کفر خویش  ، یا ظلم ایشان  نبوت  ؛ با کتمانصمحمد

 «و»استمرار ورزند و برکفر بمیرند   بر کفر خویش  انچهچن «رابيامرزدآنانكهنيست

خیر و رشد و   در راستای «كندهدايتراهيبه»را   آنان  که  نیست  خداوند برآن

راه»رستگاری؛  در   روی زیاده داشتند و با  که  بدی  با انتخاب  زیرا آنان «جهنممگر

  آنان  برای  نامیمون  فرجام  این  موجب  شدند که  اعمالی  ، مرتکب خویش  شقاوت

  هیچ  که  ای همیشگی  جاودانگی  : به یعنی «مانندميتاابددرآنجاودانهكه»شود  می

 «استبرخداآسان»  درجهنم  آنان  ابدی  ماندن  : جاودانه یعنی «امرواين»ندارد   پایانی

 . دشوار نیست  سبحان  چیز بر خدای زیرا هیچ

  خویش  ازلی  علم  به  عزوجل  خدای  که  است  ، در مورد گروهی قبل  و آیه  آیه  این

 میرند. بر کفر می  آورند بلکه نمی  ایمان  آنان  که  است  دانسته

  

ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
حقاين!مردماي» حقيقتپيامبر، جانبو از آوردهبرايپروردگارتانرا شما

و   شما بهتر است  برای  آوردن : ایمان یعنی «خيرشماستبهبياوريدكهايمانپساست

  عالمیان  خدای  و راستین  حق  دین  که  ، کسی بنابراین  شماست  خیر و صالح  به

كافر»  است صمحمد  دین؛ فقط دین  آن  خواهد، باید بداند که رامی اگر  «شويدو

،ازآناستدرآسمانهاوزمينآنچه»:  پایدار باشید، بدانید که  : اگر بر کفرتان یعنی

دربرابر   ا بر مجازاتتاندیگر باشد، قطع  شما و کائنات  آفریننده  که  کسی  پس «خداست

و از کفر و   نیاز بوده بی  او از شما و از ایمانتان  و هم  نیز تواناست  زشتتان  افعال
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داناي»شود  متضرر نمی  تان ناسپاسی خدا   ایمان  که آنان  به  داناست «استحكيمو

و کافر در جزا   مؤمن  میان  رو که است؛ از آن  ورزند و با حکمت آورند یا کفر می می

 شود. نمی  قائل  برابری

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  

ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  

ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک
. مراد،  از حد است  غلو: افراط و درگکشتن «خودغلونكنيددردين!كتاباهلاي»

  گرفتند. درحدیث  خدایی  او را به  ی تا بدانجا که  است  عیسی  درباره  غلو نصاری

نکنید  مبالغه   من  و ستایش  در مدح»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف

خدا   بنده  من  که  نیست  این کردند زیرا جز  مبالغه  مریم  بن عیسی  درباره  صارین  که چنان

  در تقدیس  نصاری افراط  در مقابل«. وی  خدا و رسول  بگویید: محمد بنده  پس  هستم

برخدا   او ی پناه  به  بدانجا که تا  است  وی  به  و اهانت  ، تفریط یهود در دشمنی عیسی

  امور بسیاری  دارد و شامل  فراخ  غلو دری  که  است  دادند. گفتنی  حرامزادگی  ی نسبت

حق» ! کتاب  اهل  ای «و»  و غیره  تا عبادات  شود؛ از عقاید گرفته می اهللجز رابر

  که  آنچه  و جز به  وی  حسنای  علیا و اسمای  صفات  را جز به  تعالی  : حق یعنی «نگوييد

یهود   که و فرزند قرار ندهید چنان  او زن  برای نکنید پس  وصف  از حق  است  سزاوار وی

  اورهایب  ا چنین. قطع پسر خداست  گفتند: مسیح و نصاری  گفتند: عزیر پسر خداست

كهنيستجزاين»  است  و حقیقت  ، تجاوز از حق در مورد پروردگارسبحان  ناروایی

  و نه  است  سبحان  فرزند خدای  او نه  پس «پيامبرخداستـمريمبنـعيسيمسيح

  نامه منظور در لغت  . ابن سایر پیامبران  همچون  است  پیامبری  پروردگار بلکه

  : چون که  این  ، ازجمله است یاد کرده  چند وجه  مسیح  تسمیه  وجه  درباره« العرب لسان»

بخشید؛  شفا می  الهی  اذن  آنها به  بدن  کردن  را با مسح  و ابرص  اکمه  بیماران  عیسی

 . است  کار رفته به  بار در قرآن  یازده  مسیح  کلمه  که  شویم نامیدند. یادآور می  او را مسیح
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بهآنكهاوستكلمه»  سیحم «و» : پروردگار  یعنی «افگندهمريمسويرا

پدر،   واسطه  ایجاد کرد لکا او بی  خویش  )کن( تکوینی  را با کلمه  مسیح متعال

 نشد. یا مراد این  آفریده  اسباب  عالم  های گردید و مانند سایر افراد بشر با مقیاس  بشری

  کلمات  که گیرد چنان قرار می  هدایت  زیرا او وسیله  خداست  کلمه  : عیسی که  است 

  جبرئیل تعالی  زیرا حق «استهللاازجانبوروحي»گیرند  قرار می  هدایت  وسیله

 باردار شد. هللا  اذن  به  بدمد و او بعد از آن  مریم  پیراهن  را فرستاد تا بر گریبان

  اضافت  که  چنان  است  و تشریف  تکریم  ر اینجا، براید هللا  سوی به  روح  دادن  نسبت

ڇ  ﴿ : ، و آیه«40 اعراف/»  ﴾ائ  ەئ  ەئ﴿:  در آیه  تعالی  حق  سوی به  و بیت  ناقه

،  ارواح  تمام  وگرنه  است  و ناقه  بیت  و تشریف  تکریم  برای« 22حج/» ﴾ڇ  ڍ

  شد؛ زیرا او به  )روح( نامیده  . مسیح است  تعالی  حق  ها آفریده خانه  شترها و تمام  تمام

با انوار  هللا  اذن را نیز به  دالن  کرد و مرده می  را زنده  و جان  جسم  مردگان هللا  اذن

 «بياوريدايمانپيامبرانشخداوندوبهپس»بخشید  می  حیات  حق  دین  حیاتبخش

  ، از کسی را نزاده  کسی  که  است  ای یگانه  خدای  تعالی  حق  که  این  آورید به  : ایمان یعنی

  همگی  پیامبرانش  که  این  آورید به  و ایمان  نیست  وی  همتای  کس و هیچ  نشده  زاده

  غلو و افراط نمایید که  چنان  آنان در مورد  کنید و نه  تککیبشان  نه  راستگویند پس

و   با مکاهب  نصاری «اندسهمعبودانونگوييد»برگزینید   خدایی  از آنها را به  برخی

  اند. البته القول پرستی( متفق گانه )سه  تثلیت بر  دارند، همگی  که  گونی گونه  های فرقه

جوهر »را   سبحان  خدای  آنان  که  گونه ، بدین است  گانه  سه  از )ثالثه(، اقانیم  مرادشان

و تشخص(   )اصل  اقنوم  سه  دارای  کهشناسند  می  نفسی  به  موجود قائم  یعنی« واحد

و « اب«  به  ثالثه  از اقانیم  شود که . و بسا می علم  و اقنوم  حیات  وجود، اقنوم  ، اقنوم است

  خدای ، گانه سه  از معبودان  مرادشان  کنند. همچنین تعبیر می« القدس روح» و« ابن»

و   در گزافه ، پندارهایشان  در این  ینصار  که  نیست  . شکی است  و مسیح  ، مریم سبحان

خيربهكه»  تثلیث  باطل  عقیده «بازايستيدازاين»اند.  درافتاده  عمیق  و خبطی  نادانی

هللاكهنيستاينجز»آیید  کفرآمیز بدر  عقیده  لکا از این  بازایستادن  این «شماست

اوبرايكهاستازآنومنزهپاك»  نیست  او شریکی  و برای«استيگانهمعبودي
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:  که  درحالی  است  فرزندی او  برای  ، آخر چگونه تمام  و تنزیهی  پاکی  به «باشدفرزندي

  که  هم  یا فرزندی  شریک  پس «اوستازآناستدرزميندرآسمانهاوآنچهآنچه»

خداوند»  اوست  و در قلمرو ملک ها آفریده این  او قرار دادید، نیز از جمله  برای و

كافيكارسازي   به  کسی  پس  است  را بسنده  آسمانها و زمین او تدبیر کار «استرا

او   نیازمند گردد که  فرزندی  برنیاید و لکا به  کاری  از عهده  خودش  فرزند نیاز دارد که

او نیازمندند   به  و همه  یاز استن چیز بی  از همه  سبحان خدای  که حالی نماید در  را یاری

 ؟! است فرزندی  او دارای  چگونه  پس

  

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ
  ننگ خدا  از بندگی  نه  : مسیح یعنی «خداباشدبندهكههرگزابانداردازاينمسيح»

  بندگی  خود را ازمقام  پندارد و نه می  را عیب  یتعال  حق  برای  عبودیت  دارد، نه  و نفرت

  را کرامتی  بندگی  این  حق او به  شناسد بلکه برتر می  است  انسان  برای  مقام  بلندترین  که

  خود در انجیل  نصاری  جوید، چنانچه نمی  برائت  و هرگز از آن  خود دانسته  برای  بزرگ

  را پرستش کرد و او می  و زاری  خدا تضرع  سوی به  پیوسته  : عیسی خوانند که می

ابامقربفرشتگانونه».  یگانه  است  : پروردگار معبود ما، خدایی گفت نمود و می می

رد پندار   باشند. این  سبحان  خدای مطیع  بندگان  که  کنند از این و تکبر می «ورزندمي

، «كروبيان»،  مقرب  . مراد از: فرشتگان ستا عرب  از قوم  فرشتگان  و پرستندگان  نصاری

:  و اسرافیل  و میکائیل  جبرئیل  برند، چون سر می به  عرش  پیرامون  اند که  فرشتگانی  یعنی

 قرار دارند.  ایشان  در طبقه  که  و کسانی

ی بهتر از   انبیایشان بشر ی یعنی  اند: خواص گفته  بشر بر فرشتگان  افضلیت  علما در باب

... هستند  و عزرائیل  و میکائیل  جبرئیل  چون ‡ایشان  رسوالن  ، یعنی فرشتگان  خواص

  مراد صالحان  بشر ی که  مؤمنان  بشر بهترند و عوام  مؤمنان  از عوام  فرشتگان  اما خواص

باشداباداشتهتعاليحقازپرستشوهركس»اند.  فرشتگان  ایشانند ی بهتر از عوام

خداوند   ، از عبادت خویش  شماری تکبر و بزرگ  انگیزه  به  : هر کس یعنی «بورزدوكبر
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و غیر   از اباآورندگان  اعم «راآنانخداوندهمگيزوديبهپس»سرباز زند   متعال

برابر  را در  ، هر کس خویش  عادالنه  و با حسابرسی «آوردگردمينزدخويش»را   آنان

 دهد. می  اسبمن  ، جزای عملش

  

ے    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ڭ  ڭ ۓ  ۓ  ڭ

ۋ
كساني» كارهايآوردهايمانكهاما پاداششانكردهشايستهو بهاند، وتمامرا

افاستنككهبخشدواماكسانيترميافزونايشانخودبهدهدوازفضلميكمال

برابرخداوندبرايسازدودرميدچارشاندردناكعذابياند،بهورزيدهواستكبار

 . گکشت  آیه  تفسیر نظیر این «يابندنميياروياوريخودهيچ

  

ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ
با کتابهاو  «استآمدهبرهانيپروردگارتانشماازجانببرايدرحقيقت!مردماي»

.  است شما نمایانده  برای  که  و برهانهایی  و با معجزات  شما فرستاده  سوی به  که  پیامبرانی

شمانورييسوومابه».  است  شبهه  : دورکننده عکر، و حجت  برنده از بین  : دلیل برهان

  از ظلمت  آن  وسیله به ارا نور نامید زیر  . قرآن است  همانا قرآن  که «كرديمنازلتابناك

شما را   راه  نور تابناك  این  شد پس  توان  ، راهیاب نور هدایت  فراخنای  به  گمراهی

در   که  طوری گرداند به می و آشکار  واضح  قضایا را فرارویتان  سازد و همه می  روشن

 گکارد. نمی  باقی  ای تاریکی  هیچ  ها و دلهایتان برابر عقل
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ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ۆئ ۇئ وئ  وئ  ۇئ ەئ  ەئ

ىئ  ىئ
  به ، یاهللا  آستان  : به یعنی «زدنداوچنگآوردندوبهايمانهللابهكهاماكساني»

درجواررحمتآنانزوديبهپس»زدند   ، چنگ است  قرآن  که  نور یادشده ورا

جانبفضلي ايشان»در   بهشت «درخويشاز و بهآورد بهسويرا راهيخود،

 از:  است  عبارت  راه  این  ، که نیست  ای کژی  هیچ  در آن  که  راهی «كندهدايتراست

  رسول از  علی  روایت  به  شریف  . در حدیث از ادیان  غیرآن  و ترك  اسالم  به  تمسک

«. اوست  متین  لخداوند و حب  صراط مستقیم  قرآن»فرمودند:   که  است  آمده صخدا

فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  علی  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

از   خروج  اهلل! راه : یا رسول خواهد داد. گفتم  رخ  هایی فتنه  زودی  به  باشید که  آگاه ! هان»

 «.خدا...  ودند: کتاب؟ فرم ها چیست فتنه  آن

  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ

ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
  من فرمود:  که  است  شده  روایت هللعبدا  از جابربن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  آبی  بر من  گاه آمدند، آن  عیادتم  به صخدا  رسول  که  بودم  تهرف  از هوش  بیماری

هستند، بفرمایید  «کالله»فقط   من  بران : میراث گفتم  ایشان  و به  آمدم  هوش  پاشیدند، به

)میراث( را   فرائض آیه  تعالی  حق  هنگام  ؟ در این است  چگونه  ایشان  میراث  تقسیم  که

 کرد.  نازل

فتويشماچنينبهكاللهبگو:خداونددرباره»  کالله  درباره «طلبندميفتويازتو»

  در آغاز این  ندارد. تفسیر آن  پدر و فرزندی  که  است  : کسی کالله «دهدمي

نداشتهوفرزندي»: بمیرد  یعنی «شودهالكاگرمردي».  نیز گکشت« 12/ آیه» سوره

  ذکرعدم  شود. به می  دو اطالق بر پسر و دختر هر  که  است  فرزند: لفظ مشترکی «باشد
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ی   معتبراست  وجود پدر نیز در کالله  عدم  که  شد ی با آن  وجود فرزند در اینجا بسنده

باشدپسداشتهخواهري»  مرد کالله  آن «و»  اعلم هلل. وا حکم  این  بودن  خاطر روشن به

از   که  است  اعیانی علما خواهر  اجماع  د از خواهر: بهمرا «اوستازآنتركهنصف

  مقام  )عالتی( نیز قائم  نبود، خواهر پدری  و اگر خواهر اعیانی  است  پدر و مادر شخص

( از 12)  در آیه  که ی چنان  مادری خواهر  )اخیافی( زیرا سهم  خواهر مادری  ، نه اوست

 . است  متروکه  مال  مت( قسیک ششم)  ی سدس  گکشت  سوره  همین

)عالتی(   )اعیانی(، یا خواهر پدری  و مادری  پدری  خواهران  جمهور علما برآنند که

 باقی  نبود، مال  برادری  روند و اگر با آنان شمار می به  ، عصبه متوفی  با دختران  همراه

،  برند بنابراین می  رثا  به  متوفی  با دختران  بران( را همراه )سهم  الفروض از ذوی  مانده 

خواهر   و سهم  ترکه  دختر نصف  خواهر بجا ماند، سهم  دختر و یک  یک  اگر از متوفی

خواهر بجا ماند،   دختر پسر ویک  دختر و یک  یک  و اگر از وی  است  آن  نیز نصف

 ی از  است  مال  مانده باقی خواهر،  و سهم  دختر پسر، سدس  و سهم  دختر، نصف  سهم

 «بردميبرادرازاوارثآن»باشد   داشته  بمیرد و برادری  اگر زنی«و».  بودن  عصبه  راه

 «باشدنداشتهفرزنديزنكهصورتيدر» برد می  ارث  را به  خواهرش  ترکه  : همه یعنی

  ارث  را به  الفروض از ذوی  مانده باقی  ترکه برادر،  . همچنان مراد فرزند ذکور است

برد و  را می  ترکه  بجا ماند، شوهر نصف  ، شوهر و برادری برد. مثال اگر از زن می

  کلی  حکم  شود. این برادر می  از آن  تعصیب  طریق به دیگر،  نصف  ، یعنی ترکه  مانده باقی

  متروکه  مال  باشند، کل  نداشته  الفروضی اگر با خود ذوی  که است  عصبات  در مورد همه

  ، به الفروض ذوی  را بعد از سهم  متروکه  مال  مانده باقی  ، ایشان برند و درغیرآن را می

دوسومآنانبراي«  یا بیشتر از دو تن «باشنددوتناگرخواهرانپس» برند می  ارث

از   که «واگرآنان»  گکشت  که باشد ی چنان  نداشته  فرزندی  اگر میت «استميتتركه

  : برادر و خواهر باهم یعنی «برادروخواهرباشندگروهي»برند  می  میراث  اخوت  راه

از   درآنچه «استدوزنمانندسهمسهمي»  از آنان «هرمردبرايپس»مختلط باشند 

و « کالله»  میراث  حکم «كندميشمابيانخدابراي»گیرند  می  تعصیب  از راه  که  ترکه

گمراه»را   سایر احکام   ، از وادی نادانی  در ظلمت  ندارد که  زیرا دوست «نشويدتا
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  نمودن  تقسیم  به  و ازجمله «داناستهرچيزيوخداوندبه»آورید   سر بیرون  گمراهی

  مقتضای  که  ای و نمونه  شایسته  روش  ، به برتان ارث  بازماندگان  شما در میان  میراثهای

 . تاوس  بالغه  حکمت

  هیچ صخد  فرمود: از رسول  که  است  آمده عمر  روایت  به  شریف  در حدیث

زیاد  از اصرار صحضرت  آن  تا بدانجا که  نکردم  سؤال  کالله  را بیشتر از حکم  حکمی

  مگر آیه» زدند و فرمودند:  ام سینه  به  خویش  و با انگشت  آمده  ستوه  به  سؤال  بر این  من

  حق»گوید:  می  خطابی «.کند؟ نمی  کفایت  ، برایت نساء است  در آخر سوره  که  1صیف

  نساء است  سوره  اول  آیه  را در زمستان؛ وآن  کرد، یکی  نازل  دو آیه  کالله  درباره  تعالی

نساء   آخر سوره  آیه  ، که تابستان در  کند و دیگری می  بیان  اجمال  را به  کالله  حکم  که

«. : تابستان( نامیدند )صیف  را آیه  دوم )شتاء: زمستان( و آیه  را آیه  اول  آیه  پس  است

  در مورد سه صخدا  رسول  کاش  ای»فرمود:   که  است شده  روایت از عمر  همچنان

و   نهایی  و حکم  ایستادیم بازمی  برابر آن در  دادند که می  ما فرمانی  زیر به  قضیه

ی 0.  کالله  میراث  ی حکم2جد )پدر بزرگ(.   میراث ی حکم1:  گرفتیم می  ناز آ  کنی فیصله

 «.ربا  از بابهای  بابی

                                                 
1
 . است  شده  نازل  در تابستان  که  ای : آیه یعنی 
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 ﴾ مائده  سوره ﴿

 . است  ( آیه123)  و دارای  است  مدنی

 

« مائده«  سوره ، است  مائده  داستان  دربرگیرنده  که  آن  سبب را به  سوره  این :تسميهوجه

 .شود می  نیز نامیده« منقکه«  و سوره« عقود«  ورهس  نام نامیدند. به

اهلل عنها  رضی . از عائشه است  داستان  و سه  تشریعی  احکام  دربرگیرنده  مائده  سوره

در   که  آنچه  شد پس نازل  که  است  ای سوره  آخرین  مائده»فرمود:   که  است شده  روایت

«. بشناسید  یابید؛ حرام می  ازحرام  در آن  که  نچهبشمارید و آ  یابید؛ حالل می  از حالل  آن

  آیه  : هیچ که  است  این  فوق اهلل عنها از سخن رضی  اند: مراد عائشه گفته  بعضی

  در آن  دو آیه  که  است  برآن كعباس ابن وجود ندارد. اما  سوره  در این  ای منسوخه

 کرد.  خواهیم خود بیان  در جای  باشد ی که می  منسوخ

روبرو   مختلفی  با موضوعات  سوره  در این»گوید:  می« القرآن ظالل فی»تفسیر   صاحب

  قرآن  که  است  ای یگانه  سازد، هدف مربوط می  هم  آنها را به  همه  که  اما آنچه  شویم می

  وجودآوردن  از: به  است  عبارت  هدف  ، این است  آمده  آن  ثمر رساندن  به  برای  کریم

و   ، جهانبینی عقیده  ، بر اساس ویژه  ای جامعه  ساختن  و شیرازه  دولت  ، برپاساختن امت

،  و حاکمیت  ، ربوبیت درالوهیت  عزوجل  خدای  یگانگی در آن  که  مخصوص  ساختاری

ها،  ، نظامنامه زندگی  و رسم  ، راه مؤمن  انسان  که  ، خداوندی است امور  و اساس  اصل

 «.گیرد... خود را فقط از او می  ارزشی  مالکهای و معیارها

  

 ٱ ٻ ٻ
 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
  من  به : او گفت  آمد و به مسعود بنهلل نزد عبدا  شخصی  که  است  نقل «مؤمناناي»

يافرماید: ) می خداوند متعال   که  شنیدی  چون»فرمود:  مسعود ابن ! ده  اندرزی
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  تعالی  حق  که  است زیرا یا خیری   فراده  گوش  خوب  !( پس مؤمنان  : ایآمنواايهاالذين

عقودوفابه»!  مؤمنان  ای ! آری «.نماید می  نهی  از آن  که  است  کند، یا شری امر می  آن  به

و   احکام  در مورد اجرای خداوند که  است ی مراد از عقود: عهدها و پیمانهای «كنيد

نیز   و ایشان  گردانیده  الزم  شان را بر ذمه پیمانها  و آن  گرفته  از بندگانش  خویش  قوانین

(،  کردیم  و اطاعت  خود: )سمعنا واطعنا: شنیدیم  سخن اند و با این گرفته  گردن  آنها را به

پیمانها و   عقدها شامل  این  که اند چنان تعهد شدهم  آن ، به از تعبیرات  یا مانند آن

، قراردادها،  شود، از جمله کنند نیز می همدیگر استوار می  در میان  مؤمنان  که  معاهداتی

  معنای  بود. پس  مانده  باقی  مردم  در میان  جاهلیت  از دوران  که و معامالتی  معاهدات

اید وفا  بسته  با خدا و خلقش  که  هدها و قراردادهاییع  : به است  این کریمه  آیه  اجمالی

 جز  بود، اسالم  در جاهلیت  که  و پیمانی  هر حلف: » است آمده  شریف  کنید. درحدیث

  که است  گفتنی«. نیست  حلفی  نیفزود اما در اسالم  بر آن  بیشتر چیز دیگری  محکمی

محدود  و پیمانهایی  معاهدات  آن  ، به جاهلیت  از دوران  مانده بجا  پیمانهای  به  وفاکردن

پیمانها و   باشد، نه  بر امور خیر قرارداشته  و همیاری  تعاون  در حوزه  شود که می

 و تجاوز.  بر گناه  مبتنی  قراردادهای

و  بر شتر و گاو  که  است  : اسمی انعام «گرديدهحاللانعامازقسمبرشماچارپايان»

از   عبارت و آن «شدخواهدبرشماخواندهحكمشجزآنچه»شود  می  قگوسفند اطال

درحالي»  است کرده  بیان  سوره  ( از همین0)  در آیه  سبحان  خدای  که  است  محرماتی

(  االنعام  )بهیمه استثنا از  جمله  این «بشماريد،حاللاحرامنبايدشكاررادرحالكه

شکار   احرام  در حال  که  ، جز حیوانی گردیده  مککور حالل  ا چارپایان: برشم ، یعنی است

  )در حال  محرم  شخص  برای  آن  از گوشت  و خوردن  کنید زیرا شکار خشکی می

باشد. مراد از  می  حرام  وغیرآن  بر محرم  مکه  شکار حرم  ، همچنین است  ( حرام احرام

خداوندهر»باشد.   بسته  احرام دو هر  ، یا به عمره ، یا حج  به  که  است  (: کسی )حرم

  اعراب  و رسوم  با عادات  مخالف  که  از احکامی «داردبخواهدمقررميكهحكمي

را دارد،   گکاری و قانون  ساختن  وحرام  ساختن  حالل  حق  که  زیرا فقط اوست  است

 . داناتر است  خویش  بندگان  مصالح  ، به بنابراین  او پروردگار شماست  چراکه
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ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ     

 ې ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ    ې  ى

ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی
هتك!مؤمناناي» را اهلل  از  چیزی  به  وارد کردن  لبا اخال «نكنيدحرمتشعائر

 خواهند به می  که  کسانی  شعائر و میان  این  میان  ، یا با ایجاد مانع حج  مناسک

  شعائر: جمع آورند.  جای را در آنها به  عزوجل  خدای  و عبادت  آنها پرداخته  بزرگداشت 

باشد اما مراد   شده ر دادهقرا  شعار و نشانه  مثابه  به  که  است  از هر چیزی  ؛ عبارت شعیره

و   از صفا و مروه  اعم ؛ حج  اعمال  اماکن  حرمت  و رعایت  در اینجا، پاسداشت  از آن

حرمتوهتك»  است  الهی  و مقدسات  . یا مراد از شعائر در اینجا: فرایض است  غیر آن

ماه اند از:  عبارت  را که  حرام  چهارگانه  ماههای  : حرمت یعنی «راحرامنكنيد

و   حاجیان  بازداشتن در آنها و  ، با جنگیدن و رجب  ، محرم الحجه ، ذی القعده ذی

 نشمارید.  نشکنید و حالل  هم ، در الحرامهلل ا از بیت  گزاران عمره

  هیای  میاه  را در  و کافران  با مشرکان  جنگیدن  عزوجل  خدای  که  است  علما بر آن  اجماع

  از آییه   بخیش   ایین   ، حکم بنابراین  است  گردانیده  ، حالل سال  های از ماه  و غیر آن  حرام

  را انجیام   اعمیالی   حیج   هیای  : در ماه است  این  آیه  دیگر معنی  قولی  . اما به است  منسوخ

در کیار    نسیخی  تفسییر،   گیردد. بنیابراین    حیج   از انجام  مردم  بازداشتن  سبب  ندهید که

  اسیت   ای قربانی  معنی ، به هدیه  : جمع هدی «راهدي»کنید   حرمت  هتک «ونه».  نیست

  مؤمنان  تعالی  حق  از شتر، یا گاو، یاگوسفند. پس  شود؛ اعم اهدا می  الحرام هللا بیت  به  که

را   مثال آن  که  این  نکنند، به  را رعایت  اهدایی  حیوانات  حرمت  که  کند از این می  را نهی

و»ایجیاد کننید     میانع   الحرام بیت  به  آن  رسیدن  و میان  هدیه  بگیرند، یا میان  ز صاحبشا

از   عبیارت   و آن «اندازنـدمـيقالدهآنگردندرراكهآنچه»کنیید    حرمت  هتک «نه

نهنید و   بنید میی   ، بر آنهیا گیردن   الحرام بیت  آنها به  اهدای  در هنگام  که  است  چهارپایانی

(،  دار( بیر )هیدی   قالده  های )قربانی  . عطف است  غصب آنها به  آنها، گرفتن  حرمت  هتک

  قربیانی   حرمت  رعایت  به  بیشتر مؤمنان  منظور سفارش  و به  عام به  خاص  عطف  از باب
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  ، سینت  قربیانی   حیوانات  ( بر گردن بند )قالده گردن  نهادن  شود که می  . خاطر نشان است

گویید:   میی   کریمیه   آییه   کثییر در معنیی   را ابقا کرد. ابین   نیز آن  اسالم  که  است  هیمیابرا

از   هدییه   ، حیوانیات  وسییله  نکنید تا بدین  را ترك  هدیه  حیوانات  برگردن  قالده  افگندن»

تیا  اند  اهدا گردیده  کعبه  آنها به  شود که  امر شناخته  دیگر متمایز گردند و این  چهارپایان

  حرمیت  هتیک  «ونـه»«. بردارد  کار دست  آنها را دارد، از این  به  قصد تعرض  کسی اگر

راپروردگـارخـويشوخشـنوديفضـلراكـهالحـرامبيتقصدكنندگان»کنید 

  کیه   معنیی   ایین   دارید، به  را نیز نگه  الحرام بیت  و راهیان  زائران  : حرمت یعنی «طلبندمي

، ییا   آن  درحریم  ، یا سکونت ، یا عمره حج  منظور ادای  به  الحرام بیت  به  رفتن را از  ایشان

،  تجیارت   منافع  آوردن بدست و  معاش  در گشایش  که  نکنید، همانان  منع  در آن  تجارت

و   خشینودی   ، جوییای  حیج   مناسیک   دادن  و بیا انجیام    پروردگار خویش  فضل  جویای

 . است  ، یا ثواب تجارت در اینجا:  مراد از فضل  هستند. پس  وی  رضای

و   حیج   خیود، بیه    بنا بر آییین   : مشرکان بود که  این  کریمه  آیه  نزول  ، سبب روایتی  بنا به

  خواستند تا برآنها حملیه   مسلمانان  میان  کردند، در این اهدا می  آمدند و قربانی می  عمره

  آنان  و تجاوز به شد  نازل ﴾...ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھۀ  ﴿:  آیه  بود که  برند، همان

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿:  اش فرموده  با این  تعالی  حق  گردانید. اما بعد از آن  را حرام

شیوند(    نزدیک  مسجدالحرام ، دیگر نباید به سال  بعد از این  مشرکان):  ﴾ٹ  ڤ  ڤڤ

  کیه   اسیت   بیر آن   : اجمیاع  است  هکرد جریر نقل کرد. ابن  را منسوخ  حکم  ، این«28توبه/»

  الحیرام  چند قصد بیت بود ی جواز دارد، هر   نشده  داده  امان  وی  به  ی چنانچه   مشرك  قتل

  ییا بازوهیای    ، برگردن اگر مشرك  گویند: حتی باشد. علمامی  کرده  را هم  المقدس یا بیت

  کیه  شیود، در صیورتی   میی   شتهباشد، ک  آویخته  را هم  حرم  درختان  ا پوستتمام  خویش

  منسیوخ   کریمه  آیه  بر آنند که  جمعی  باشد. ولی  نداشته  مسلمانان از سوی  یا امانی  پیمان

و»باشد.  می  و زوار مسلمان  حجاج  مربوط به  آن  و حکم  است  از محکمات  بلکه  نیست

  از سیرزمین   در بییرون  «شكاركنيد»توانید  می «آمديدپسخودبيروناحرامازچون

. حرم
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بیا  ص خیدا   : رسیول  گفت  که  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان  اسلم  از زیدبن

  بازداشیتند و ایین    حیرم   را از ورود بیه   ایشیان   مشیرکان   بودند کیه   در حدیبیه  یارانشان

  که  مشرق  اهالی  از مشرکان  ، گروهی میان  و ناگوار بود، در این  بسیار سخت  برمسلمانان

  مغتینم  را  موقیع  صخیدا   رسیول   رسیدند. اصحاب  را داشتند، از راه  عمره  قصد انجام

  کیه  چنیان   دارییم  بازمی  حرم  را از ورود به  ، ما نیز اینان ماست  نوبت  گفتند: اینک  شمرده

تـوزيكينـهتـهوالب»فرمیود:    نازل  عزوجل  خدای  پس بازداشتند!  ما را از آن  یارانشان

 «واداردتعديبازداشتند،نبايدشمارابهشماراازمسجدالحرامكهگروهيسخت

بازداشیتند ی     مسیجدالحرام  شما را از  که  آن  سبب ی به   شما با آنان  و دشمنی  : بغض یعنی

برخورد با   یوهش  اند: نیکوترین گفته  از سلف  وا دارد. برخی  تجاوز برآنان  نباید شما را به

را در   تعیالی   : تو حق که  است  ، این کرده را در مورد تو نافرمانی  عزوجل  خدای  که  کسی

 باشد. برانگیز می  تحسین  که  است  شیوه  این  به  فقط تعامل  . پس بری  فرمان  مورد وی

 ما دراز شی   : بایید برخیی   یعنیی  «كنيـدديگرهمكـاريبايكودربروپرهيزگاري»

  است  فراگیری  دیگر همکار و مددکار باشید. بر: کلمه ، با برخی و پرهیزگاری  نیکوکاری

البر ما : » شریف  حدیث این  . همچنان است  را تفسیر کرده  آن« بقره«  در سوره« بر  آیه«  که

  آییه   از سییاق  «.گییرد...   آرام آن  بیه   انسان  روان  که  است  ...: بر چیزی النفس  الیه  اطمأنت

.  اسیت   گییری  و پرهییز از انتقیام    مراد از )بر( در اینجا، عفو وگکشت  شود که می  دانسته

بر کیار خییر     که  : کسی الخیر کفاعله  علی  الدال: » است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

وديگـربـراثـموبايـك»«. کار خیر اسیت  آن  دهنده انجام  کند، همچون می  راهنمایی

و   سیتم   بیه   بر میردم   : تعدی ، و عدوانخداوند : نافرمانی اثم «نكنيدهمكاريعدوان

  بشیری   از اشیکال عمیل    شیکل   هیزاران   شیامل   الهی نهی  این  که  است  . گفتنی نارواست

و بیر    بر نیکوکاری  ؛ یا تعاون نیست  خارج  ا از دوحالغالب  گردد زیرا روابط اجتماعی می

  بیر نافرمانیان   «خداوازخداپرواداريدكه»و تجاوز  بر گناه   ، یا تعاون است  یو تقو

«.كيفراستسخت»وتجاوز   بر گناه  انو معاون  تقوی بی

در   کریم قرآن ، آیه  اخیر از این  جمله  در این»گوید:  می« القرآن  معارف»تفسیر   صاحب

  و زندگی  و فالح  صالح و  بوده  عالم  نظام  کل  وحر  که  و اساسی  اصولی  مسئله  یک  باره
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،  با یکدیگر است  همیاری و  تعاون  مسأله  همان  دارد که  بستگی  آن  به  انسان  و بقای

  واقف  مسأله  این  به  هوشیارو دانایی  زیرا هر انسان  است  فرموده  ای حکیمانه  قضاوت

فرد دانشمند، یا   و هیچ  استوارگردیده  و همکاری  ونبر تعا  جهان  کامل  انتظام  که  است

  باشد مثال انسان نمی  خویش  زندگی لوازم  تهیه  قادر به  تنهایی  به  ثروتمند و یا قدرتمندی

  و یا جهت  از آن  گیری تا بهره  گرفته  گندم  خود از کشت  نان  تهیه  جهت  قادر نیست

  را به  مراحل  مورد نظر تمام  های پارچه  شدن  تا درست  پنبه  از کشت  لباس  کردن  آماده

 نماید.  طی  تنهایی

هزارها وشاید   همیاری  به  خویش  از زندگی  در هر قسمتی  انسان  که  است  منظور این

. با  است متکی  تعاون  بر این  جهان  کل  . زیرا نظام دیگر نیازمند است  صدهاهزار انسان

و   همیاری  به  خویش  دنیوی  تنها در مورد زندگی  نه  شود، انسان می  وممعل  تأمل  اندکی

  به  بعد از آن  در قبر وحتی  تا دفن  مردن  در مرحله  دارد بلکه  احتیاج  دیگران  همبستگی

 . است  محتاج  بازماندگان  ثواب  و ایصال  مغفرت  دعای

  محکمی  نظام  جهان  این  برای  خویش  هکامل  و قدرت  بالغه  از حکمت  شأنه  خداوند جل

ثروتمند، ثروتمند را   . مستمند را به است قرار داده  دیگری  را محتاج  ، هر انسان ساخته

  تاجر، معمار را به  را به  ، مشتری مشتری  کارگر، تاجر را به  به  کارش  انجام  جهت

  احتیاج  هستند. اگر این اوندخد  نیازمند به  آنان  و همه  ساخته  آهنگر... محتاج

را   کار دیگری  کسی  چه  داشت قرار می  اخالقی  تنها بر برتری  بود و تعاون نمی  همگانی

دنیا   موجود در این  اخالقی  ارزشهای  سرانجام مانند  وضعی  چنین  داد؟ عاقبت می  انجام

  یک  صورت به  ای المللی بینیا   دولتی  سازمان  کار ازطرف  تقسیم  این  شد. چنانچه می

دچار   که  المللی بین  همانند دیگر قانونهای  گردید امروزدر سراسر جهان می  مطرح  قانون

الحکما  و حکیم  قادر مطلق  الهی  تنها نظام  این  شد. پس وبرو میر  اند، با مشکل  چالش

تا   را پدید آورده  اگونگون  آرزو و استعداد کارهای  مختلف  مردمان  در قلوب  که  است

 قرار دهند.  از تعاون  ای زنجیره  شیوه  را بر این  خویش  محورزندگی  آنان

 انداختند  او را در دلش  میل   ***   ساختند  را بهر کاری  هریکی

  داد و گروهی می  کار انجام  تقسیم  مردم  در میان  یا دولتی  المللی  بین  اداره  اگر یک ! آری

  دستوراتی  ازچنین  کسی  کرد، چه غکا مقرر می  تهیه  را برای  ، بعضی رسانی  آب  رایرا ب
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ار ک  و در این  کرده خود را ترك   شب  خوش  و خواب  مثال راحتی  کرد که می  اطاعت

  آن  و رغبت  کرده  خلق  کار خاصی  انجام  را برای  هر انسانی  تعالی هللباشد. ا  مشغول

  طریق  و از آن  بوده  مشغول  آن  به  اجبار قانونی  تا بدون  ایجاد کرده  قلبش امور را در

 نماید.  ارتزاق

را   خویش زندگی  لوازم  قادر است  پول  مقداری  با مصرف  انسان  که  است  نظم  این  نتیجه

  منزل  شده  تهساخ  و اثاثیه  شده  دوخته  و لباس  پخته  نماید. مثال خوراك  فراهم  آسانی  به

  داشت وجود نمی  نظمی  گردد. و اگر چنین می  تهیه  آسانی  به  با پول  آماده  های و خانه

 نبود.  گندم  دانه  یک  تهیه  قادر به  ثروتش  تمام  میلیاردر با خرج  انسان  یک

  دهاستفا مورد  باشید و غکای  اگر شما در هتل  که  است  خداوندی  نظام  بر اثر همین

از   آرد آن  خواهید بردکه  قرار دهید پی  و تحلیل  و تجزیه  مورد بررسی  را خوب  خویش

و میز و   ، ظروف مختلف  از جاهای  ، ادویه از جایی  ، گوشت از جایی  آن  ، روغن جایی

  به  که  ای و لقمه  است  مختلف  دیگر، کارگر و آشپز از شهرهای  از کشورهای  صندلی

و   صدها انسان  کار و فعالیت  گردد نتیجه می  بزاق  ترشح  رسد و سبب ما میش  دهان

 باشد. می  و حیوان  کارخانه

و   تاکسی کنید از  را طی  راه  دو فرسخ  آیید و بخواهید یکی  بیرون  از خانه  صبح  چنانچه

مثال از   آن  آهن  که  کنید در صورتی می  استفاده  کار خویش  جهت  و غیره  یا اتوبوس

دیگر   از جایی  راننده  و کمک  از جایی  ، موتور از آمریکا، راننده از برمه  استرالیا، چوب

شما   ناچیز در خدمت  مبلغی برای  هم  خدا از کجا و چرا آن  خلق  وسایل  همه  ، این است

  اندکی ؟ باباشند  را داشته  آمادگی تا چنین  کرده  و مجبورشان  موظف  هستند، آیا دولت

در   طور تکوینی به خداوند  که  است  الهی  قانون  یک  این  که  در خواهید یافت  تأمل

 .1«است  اجرا درآورده  مرحله  دلها ایجاد و به
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 پور.  حسین  محمد یوسف  عالمه  ی ترجمه  با تلخیص«  القرآن  معارف»از تفسیر   نقل  به 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦڦ  

ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڄ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  

گ  گ   
 میرد. ی می  شرعی ذبح  خود ی بدون  که  : حیوانی یعنی «مرداراستشدهبرشماحرام»

کبد،   خون  اما خوردن  سیال  ریخته  : خون یعنی «خون»  است  شده  بر شما حرام «و»

 . است  ماند، مباح می  باقی  حیوان  در عروق  بعد از ذبح  که  ( و خونی )طحال سپرز

ناميآنچه«  است  شده  بر شما حرام «وخوكگوشت»  است  شده  بر شما حرام «و»

عمدا  خدا نام  بردن  که  ای مکبوحه  علما درباره «باشندبردهذبحشهنگامجزخدابه

« انعام«  در سوره  آرایشان  بیان  نظر دارند، که  باشد، اختالف  شده  ترك  یا سهوا درآن

 . نیز گکشت« بقره»  ( سوره140)  ، در آیه شده یاد  خواهد آمد. تفسیر محرمات

، یا  حیوان خود  براثر فعل «باشدمردهكردنخفهبهآنچه»  است  شده  بر شما حرام «و»

بپیچد تا بمیرد.   آن  در گردن  ریسمان  المثل ؛ فی از علل  آن غیر  ، یا به آدمی  براثر فعل

را   مرد آن می  کردند و چون می  گوسفند را خفه  جاهلیت  اهل  که  شویم یادآور می

 خوردند. می

شود.   ذبح  که  آن  بی «باشدمردهياچوبسنگبهآنچه»  است  شده  بر شما حرام «و»

شکار را با  من !هللا : یا رسول گفت  حاتم بن عدی  که  ستا  آمده  شریف  در حدیث

  زدی  را با معراض اگر شکار». فرمودند:  کنم می  و شکارش  دهم قرار می  هدف 1 معراض

  آن  که کرد، بدان  اصابت  نشانه  را بخور و اگر با پهنا به  ، آن فرو رفت  و تیر در بدنش

منعقد   شریف  حدیث  این فقها نیز بر مفاد  ماعاج«. را نخور  آن  پس  )وقیک( است

 . است شده

                                                 
1

 . نوك  به  برسد، نه  نشانه  پهنا به  به  که  است  پر و ستبرمیانی : تیر بی معراض 
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باشد، یا   افتاده  چاهی  مثال به «باشدافتادهازبلنديآنچه»  است  شده  بر شما حرام «و»

 باشد.  مرده  اثر آن و بر  افتاده  پایین  به  از کوهی

،  ذبح  بدون «باشدمردهريديگحيوانزدنشاخبهآنچه»  است  شده  بر شما حرام «و»

  شده  خارج  خون  هم  از ذبحگاهش  و حتی  کرده  او را خونی  حیوان  آن  هرچند شاخ

 باشد.

  درنده  را که  : آنچه یعنی «باشدخوردهازآندرندهآنچه»  است  شده  بر شما حرام «و»

 بر  حیوان را بخورد و  از آن  ، برخی دریده  ، از هم و گرگ  شیر و پلنگ  چون  نیشداری

 «باشيدكردهذبح» ها آفت  بعد از این  که «مگرآنچه»بمیرد   ذبح  ، بدون جراحت  اثر آن

باشید و هنوز در آنها آثار و   کرده  شرعی  ذبح  موقع آنها به  از مردن  قبل  را که  : آنچه یعنی

و   ، از خود اضطراب ذبح  هنگام در  که  طوری  باشد به  مانده  باقی  حیات  های نشانه

  کرده  خفه  استثنا بر حیوان  این  که  است  دهند؛ بر شما حاللند. گفتنی  نشان  العمل عکس

(  کرده  خفه  : حیوان زیرا استثنا از )منخنقه  آن  بر ماقبل  شود نه می  جاری  و مابعد آن

 . و احمد( است  افعی، ش جمهورفقها )ابوحنیفه  مکهب  شود و این می  شروع

حرامبرشما»آنها   و بزرگداشت  منظور تعظیم به «استشدهذبحنصببرايوآنچه»

 قرار  شد و مورد پرستش می  نصب  در جاهلیت  بود که  : سنگهایی نصب «است

گوید:  می ریختند. مجاهد را بر آنها می  شده ذبح  حیوانات  خون  پرستان و بت  گرفت می

  آنها ذبح  را بر روی  حیوانات  مشرکان  که  مکه  بود در حوالی  ، سنگهایی بنص»

 «.کردند می

بهونصيبقسمتشناختكهاين»  است  شده  بر شما حرام «و» تيرهايخودرا

گرفتند  می  آنها فال  وسیله به  اعراب  بود که  مخصوصی  : تیرهای ازالم «كنيدطلبازالم

 جمله  دوم  و در دسته« بکن«  جمله  اول  در دسته  کرده  تقسیم  قسمت  سه  ا بهوآنها ر

  چون بود و  نشده  چیز بر آنها نوشته سفید بود و هیچ  سوم  نوشتند و دسته را می« نکن» 

سفر یا امر  یا  خود را ی مثال در ازدواج  و قسمت  تا شانس  خواست می  از مشرکان  کسی

  دستش  ، سپس انداخت می  ای را در کیسه  هم  به  شبیه  تیرهای  بشناسد، آنی   دیگری  مهم

« بکن«  آورد، اگر از تیرهای می  از آنها را بیرون  کرد و یکی می  داخل  کیسه  آن  را به
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« نکن«  داد، اگر از تیرهای می  بود انجام  گرفته تصمیم  برآن  را که  کاری  آمد، آن می  بیرون

را   زدن  آمد، فال می  سفید بیرون  داد و اگر از تیرهای نمی  کار را انجام  آمد، آن یم  بیرون

کار   این  عزوجل  خدای  آید. پس  بیرون  یا دوم  اول  دسته  ازتیرهای  کرد تا یکی تکرار می

 . است« تکهن»و از   غیب  علم  ادعای  کار نوعی  زیرا این گردانید  را حرام

از   ، خروج ازالم  تیرهای  ، یا این یاد شده  محرمات  : این یعنی «استسقفاينهاهمه»

دينازامروزكافران»  ( در اینجا، شدیدتر از کفر است . )فسق است  تعالی  حق  طاعت

نااميدگرديده   دین  شما رابه  که  و این  دینتان  : امروز آنها از نابودکردن یعنی «اندشما

  سال  عرفه ، در روز آیه  این  شود که می  اند. خاطر نشان ند، ناامید شدهبرگردان  خویش

  اهل»گوید:  می  آیه  در تفسیر این ك عباس شد. ابن  نازل  الوداع در حجه  هجری  دهم

  ی بازگردید، مأیوس  بتان  پرستش  ی یعنی  شان دین  به  شما مسلمانان  امر که  از این  مکه

  العرب در جزیره  نمازگزاران  که  از این  شیطان: » است  آمده  شریف  ثدر حدی«. اند شده

  که  از اموری  در غیر این  که  شده راضی  این  و به  است  شده  کنند، مأیوس  او را پرستش

بر   که  از این «نترسيدازآنانپس»«. گیرد... قرار  پندارید، مورد اطاعت را حقیر می  آن

را  تا شما  طور خالصانه به «بترسيدوازمن» را نابود گردانند  ند، یا دینتانکن  شما غلبه

شماامروزدين»  برتر گردانم  از آنان  و آخرت و در دنیا  بخشیده  نصرت  برآنان  همیشه

  احکامی  ساختن  و با کامل  ادیان  بر همه  آن  ساختن  با غالب «گردانيدمكاملرابرايتان

 . و غیره  و حرام  حالل از  ؛ اعم است  رد نیازتانمو  که

  شد که  نازل  درحالی ص اکرم  نیز بود ی بر رسول  روز عرفه  ی که  در روز جمعه  آیه  این

  است شده  روایت بود.  داده  را نصرت  و پیامبرش  را پیروز ساخته  اسالم  عزوجل  خدای

را   ای ما آیهش ! امیرالمؤمنین  : ای آمد و گفت  خطاب  نزد عمربن  از یهودیان  مردی  که

  آن  ا روز نزولشد، قطع می  نازل یهود  اگر بر ما جماعت  خوانید که می  خویش  در کتاب

. ﴾ڇ چچ چ﴿  : آیه گفت  ؟ یهودی آیه  پرسید: کدام . عمر گرفتیم را عید می

 صخدا  بر رسول  آیه  این  که  روز و ساعتی  به  من خدا سوگند که  به»فرمود:  عمر
خودراونعمت»«. بود  و روز جمعه  روز عرفه  شبانگاه ، ساعت  و آن  شد، دانایم  نازل

  کفار و ناامیدکردنشان  ، سرکوب مکه  ، فتح دین  ساختن  باکامل «گردانيدمبرشماتمام
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شما   به  ام فرموده  با اینرا   نعمت  ساختن کامل  که  طوری  شما همان بر  و پیروزی  از غلبه

 «پسنديدمشمارابراياسالمودين»«. 153 بقره/» ﴾ڭ ۓ ۓ﴿:  بودم  داده  وعده

تا   خویش  برگزیده  و آیین  پسندیده  دین  عنوان  شما امروز برآنید، به  را که  دینی  همین

،  تاریخ  از این  پس صخدا  رسول» گوید: جریر می . ابن از عمر دنیا برگزیدم  دم  واپسین

 «.شتافتند  اعلی  رفیق  سوی به  بودند، سپس  روز زنده  یک و فقط هشتاد

 این  دهنده ، نشان محرمات  این  حکم  بیان  در سیاق  دین  ساختن  کامل  نعمت  بیان

 باشد. می  دین  این  ، از کمال شده یاد  پلیدیهای  تحریم  که  است  حقیقت 

هركس» مخمو شودايصهدر  و اضطرار  ضرورت  حکم به  : هر کس یعنی «ناچار

گردد  ذکرشد،  بعد ازآن  که  محرماتی مردار و دیگر  گوشت  خوردن  ، مجبور به گرسنگی

  جویی لکت قصد  را به  محرمات  این  که  آن : بی یعنی «باشدمتمايلگناهبهكهآنبي»

خدابي»کند   تناول  وی  نیو نافرما  یا تجاوز از حدود الهی مهربانآمرزندهترديد

  چیزهای  آن  چراکه ، است  مهربان  وی  به  آمرزد و نسبت فرد مضطر می  بر آن «است

 . است  گردانیده  مباح  را بر وی  حرام

ی   مختلف  حاالت  مردار ی بر حسب  گوشت  تناول  فقها برآنند که»گوید:  کثیر می ابن

  است  در زمانی  آن  تناول  ؛ و وجوب است  مباح  و گاهی  مستحب  ، گاهی بواج  گاهی

  همچنان«. نیابد  خوردن را برای  غیراز آن  و چیز دیگری  داشته  هالك  بیم  شخص  که

  سه  بر شخص  که  امرشرط نیست  مردار، این  گوشت  در جواز تناول»گوید:  کثیر می ابن

و   عوام  از مردم  بسیاری  که نیابد ی چنان  خوردن  برای  لیحال  روز بگکرد و او غکای

در «. جایز است  برایش  آن  ناچار شد، خوردن  که  هرگاه  پندارند ی بلکه می  چنین  غیرآنان

ا قطع»فرمودند:   که  است  آمده صخدا  رسول از عمر ابن  روایت  به  شریف  حدیث

  از انجام  که  گونه گردد، همان  عملی  ایشرخصته  دارد که  دوست  عزوجل  خدای

 «.برد خود بد می  معصیت

  آیه ؛ آیه  آخرین  بلکه  نیست  قرآن  شده  نازل  آیه  ، آخرین محققان  بنابر قول  آیه  این

 باشد. می« 281 بقره/»  ﴾ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی ﴿:  کریمه
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ۀ    گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ہہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  
 سؤال صخدا از رسول  مهلهل و زیدبن  حاتم بن : عدی است آمده  نزول  سبب  در بیان

از   بفرمایید که  پس  گردانیده  مردار را حرام  گوشت  تعالی  حق !هللا کردند: یارسول 

تومي»د: ش  نازل  بود که  ؟ همان تاس  برما حالل  چیزهایی ها چه خوردنی پرسنداز

بگواستشدهحاللبرايشان»ها  از خوراکی «چيزچه شمابراي» صپیامبر  ای «؟

 ! . آری است  بر شما حالل  پلید نیست  که  : هرآنچه یعنی «گرديدههاحاللپاكيزههمه

، یا خدا  تابآنها درک  حریمت  حکم  شود که می  چیزهایی  همه  ها، شامل پاکیزه  این

  ( را به )طیبات  .برخی است  نشده  اثبات  ، یا قیاس امت  ، یا اجماع پیامبرش  سنت

و»اند  شود، تفسیر کرده می برده خدا  آنها نام  ذبح  هنگام  به  که  ای شده ذبح  حیوانات

كردهدستآنچه حيواناتآموز از حالتيشكاريباشيد كارشكهدر

آنها   را به  شکارکردن  کیفیت  که  است  شکاری  سگهای  : مربی مکلب «دهندگانيدتعليم

  نامند. پس می  مکلب را نیز  شکاری  و پرندگان  سایر حیوانات  دهد و مربی می  تعلیم

دهد.  می  آموزش  شکاری  جانوران  شکار را به  های وفن فوت  انواع  که  است  کسی  مکلب

  را حالل  آموزتان دست  شکاری  حیوانات بر شما صید  خداوند متعال  همچنین : یعنی

  ها و سایر درندگان ها تازی اند از: سگ عبارت  شکاری حیوانات  این  ، که است  گردانیده

  کند. قرطبی آنها شکار می  کمک به  انسان  و باز که  چرغ  همچون ، شکاری  و پرندگان

  نخورد و در شکار از زخم  کند چیزی را صید می  آن  که  شکاری از  اگرسگ»گوید:  می

شکار   به  آن  فرستادن  در هنگام  شکارچی  و مسلمان  بجا گکاشت  خود اثری یا نیش

«. شود می خورده  خالفی  هیچ  و بی  است  درست  ا شکار آنبرد، قطع  آن را بر خدا نام

بهباآنچهكه»  درشما آفریده خداوند  که  : با آنچه یعنی «تساشماآموختهخدا

  حیوانات  دادن  و تمرین  آموزش  راهکارها و روشهای  که  و خردی  ، از عقل است 

دست»گیرید  فرامی  آن  وسیله را به  شکاری را ميآنها   آن  نتیجه و در «كنيدآموز

  سگ  ای حرفه  بودن  اریشک  شوند. نشانه می  ، شکاری حیوانات  این  که  هاست آموزش

  بار متوالی تا سه  طور مکرر وحداقل : صید را به که  است  این  آن  دادن  بعد از آموزش
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  شرایط برای  با این  شکاری  حیوانات اگر «پس»نخورد.   هم  صید چیزی  بگیرد و از آن

دآنها از شکار اما اگر خو «اندبخوريدداشتهنگهشمابرايازآنچه»شما شکار کردند 

خود   و برای  خود شکار کرده  صید را برای  که  است  بر آن  دلیل  خوردند، این

  رسول  شریف  حدیث  این  . که نیست  حالل شما  برای  آن  خوردن  اند پس داشته نگه

  سگ  چون: » است  آن  بر حرمت  دلیل نیز  حاتم  بن عدی  به  در خطاب صاکرم

تو   برای  ، از آنچه بردی  را بر آن خدا  نام و  شکار فرستادی  ا بهر  آموز خویش دست

نخور   صید خورد، تو دیگر از آن  از آن  اگرخودش  دارد بخور ولی می  گیرد و نگه می

 «.باشد  داشته نگه  خودش  برای را فقط  آن  که  دارم  بیم  زیرا از آن

،  آن  خورد، خوردن  از شکار خویش  اریشک  اند: اگر پرنده از فقها گفته  برخی  ولی

  وبرگشتن  صاحبش  به  شکاری  پرنده  گرفتن  انس  گرداند زیرا صرف نمی  شکار را حرام

 «ببريدبرآنخداراونام».  است  وی  دیدگی آموزش  با شکار، نشانه  همراه  نزدش  وی

را ببرید و اگر  خدا  ار، نامشک  به  آن  فرستادن  در هنگام  شکاری  : بر حیوان یعنی

  ی حالل  فقها ی بجز شافعی شکار در نزد جمهور  نبرد، آن  را بر آن خدا  صیاد نام

باشد. و اگر صیاد شکار را   کرده  ترك  فراموشی  را به خدا  نام  که  ، مگر این نیست

را  خدا  کند و نام  را ذبح  باید آن بود،  یقینی  حیات  صید دارای  که  دریافت  درحالی

  در حدیث  که و چنان  است  صید حیوان صید تیر نیز همانند  که  است  ببرد. گفتنی  بر آن

شود.   برده خدا  صید، نام  سوی تیر به  کردن شلیک  ، باید در هنگام است آمده  شریف

كه»پرهیزید ب  فوق  احکام  در تمام  امر وی  : از مخالفت یعنی «وازخداوندپرواكنيد»

 گیرد. می  حساب  برابر افعالتان و از شما در «استكنندهزودحسابهللا
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ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  

مب
چيزهاي» حاللبرايپاكيزهامروز  عنوان  را به  حکم  این  تعالی  حق «شدهشما

شماحاللبرايكتاباهلوطعام»، تکرار فرمود  خویش  و منت  بر احسان  تأکیدی

  جمله  از آن  کتاب  اهل  مکبوحه  شود، که می  خورده  که  است  هرچیزی  : نام طعام «است

ی   و غیرآن  گوشت  میان  فرق  ی بدون  نصاری یهود و  پاکیزه  های خوراکی  . لکا تمام است

  و اراده  عام ذکر  ی از باب  از طعام  . اما در اینجا مراد آیه است  حالل  مسلمین  برای

  که  شنوی اگر می»اند:  گفته عمر و ابن  ، عائشه . علی است  کتاب  اهل  ی مکبوحه  خاص

  آن  برد، از گوشت می  برآن  حیوان  بحذ  را در هنگام غیرخدا  نام  ای کتابی  شخص

در   کتاب  اهل  از سوی غیرخدا  نام  بردن» : است  گفته : مالک  ولی«. نخور  حیوان

  ولی«. آن  حرمت  سبب  شود نه می  از آن  خوردن  کراهیت  ، سبب حیوان  ذبح  هنگام

  حیوان  ذبح  در هنگام  یکتاب  شخص  که  نداشت  آگاهی امر  از این  مسلمان  که درصورتی

زیرا   است  حالل  خالفی  هیچ بی  وی  مکبوحه  ، خوردن صورت  ، در آن است  گفته  چه

  زن  که  ای زهرآلوده  از گوسفند به صخدا  رسول  که  است رسیده  صحت  خبر به  این

  ( حالل نپرستا )آتش  مجوس  مکبوحه  کردند. لیکن  اهدا کرد، تناول  ایشان  به  یهودی

 غیر از یهود و نصاری  و هر کافر دیگری  پرستان و بت  ملحدان  مکبوحه  همچنین ، نیست

 نیستند. اما بجز  کتاب  زیرا آنها اهل  نیز جایز نیست  زنانشان  . نکاح نیست  حالل 

  معمو  غکاها برای  این  ، چراکه است  حالل  اجماع  به  ، سایر غکاهایشان مکبوحه  حیوانات

شماوطعام»آنها وجود ندارد   و تبعیض  بر تخصیص  دلیلی  باشد و هیچ می  مباح  مردم

  ، هیچ بنابراین  است  حالل  کتاب  اهل  برای  مسلمین  : طعام یعنی «استحاللآنانبراي

کنند   اطعام  خویش  مکبوحه  را از حیوانات  کتاب  که اهل  نیست  بر مسلمانان  گناهی

  و مقابله  دهی پاداش  از باب  خورند و این آنها می  مکبوحه  از حیوانات  ایشان  که نچنا

 . هاست نیکویی  و مبادله  مثل به
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زناکار.   زنان  نه «مؤمنعفيفهبازنانازدواج»  است  شما حالل  برای ! مؤمنان  نیز ای «و»

از   بلکه  نیست  نکاح  ، شرط صحت نمؤم  زن  ، یا آزاد بودن بودن  عفیف»گوید:  می  نسفی

  زنان  و نکاح  کنیز مسلمان  ، نکاح بنابراین  وجوب  آید نه برمی  استحباب  ارشاد الهی  این

را   ی عفت  حنبل احمدبن  نیز ی بجز امام فقها«. است  حالل  مسلمان  نیز برای  غیرپاکدامن

ازپاكدامنوزنان»اند  ار ندادهقر  مسلمان  مرد و زن  میان  عقد ازدواج  شرط صحت

 حاللند.  شما با ازدواج  نیز برای «شدهدادهكتابآنانازشمابهپيشكهكساني

  حالل  کتاب  اهل  برای  ما مسلمین  طعام  که  مسأله  از این  کریمه  آیه  که  کنیم می  مالحظه

  ذکری حاللند،  کتاب  اهل  مردان  برای  مسلمان  زنان  امر که  یاد کرد اما از این  است

  بودن  حالل . شرط است  بر آنان  مسلمان  زنان  حرمت  خود، دلیل  این  نیاورد، که  میان به

  این  تحت ، در بنابراین  اوست  ما ی در نزد جمهور فقها ی پاکدامنی  برای  کتابی  زن

  زناکار و بدکاره  زنان  شوند، نه می  خلدا  و نصرانی  یهودی  آزاد عفیفه  زنان  کریمه آیه

  که  است  بر آن قید دلیل  این «بپردازيدآنانرابهآنانمهرهايكهشرطاينبه»آنها 

  از زن  ، مهر گرفتن ی بنابراین  غیرمسلمان  باشد و چه  مسلمان  ی چه  است  زن  مهر، حق

  همانا دادن  که  آن  عکس  کنند بلکه می نینها چ از غربی  بعضی  که باشد چنان می  حرام

  : انگیزه یعنی «باشيدجويندهعفت»  که  این شرط  به «و»  است  باشد، واجب  زن  مهر به

شهوتنه»باشد   خودتان  برای  و عفت  پاکدامنی  ، طلب کتابی  با زنان  شما از ازدواج

نه»  آشکارروآورندگان  زنای  به  : نه یعنی «رانان پنهانيزنانكهآنو دوسترا

  معنای  : در اینجا به . خدن با آنان  و زناکاری  رانی شهوت  با هدف «بگيريدخويش

 شود. می  دو اطالق هر  بر مرد و زن و  است  و معشوقه  دوست

  دمآشکار و ع  زنای  به  روآوردن  ، عدم جویی ؛ عفت عزوجل  خدای  که  کنیم می  مالحظه

  که شرط قرار داد چنان  کتابی  با زنان  مسلمان  مردان  را در ازدواج  پنهانی  دوستان  گرفتن

كس»آنها را شرط قرارداد   بودن  نیز، عفیفه  کتاب  اهل  در زنان كفرايمانبهوهر

 «لقطعاعم»کفر ورزد   اسالم  و قوانین  شرایع  و به  مرتد گردیده  : هر کس یعنی «ورزد

و   را باخته  زیرا بهشت «استاززيانكارانواودرآخرتشدهتباهوي»  سابق  نیک
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بزرگتر   از این  زیانی  چه  پس است  را خریده  در دوزخ  ابدی  جاودانگی  آن  جای به

 باشد؟! می

  

پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ

ڤ    ڤ   ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

ڈ  ڈ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ

ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
 «خودرابشوييدروهايپس»وضو بودید  و بی«نمازبرخاستيدبهچون!مؤمناناي»

بود و   گردیده فرض   کهنماز در م  وضو قبال با فرضیت  و وضو بگیرید. فریضه  با آب

قرار گیرد. یادآور   نقرآ  شده تالوت   شود تا جزء آیات تأکید می  آن  در اینجا بر فرضیت

  فرض  گاه فقط آن و  است  مستحب  نمازی  هر وقت  برای  وضوگرفتن  که  شویم می

  مالک  بن باشد. انس  را داشته  و قصد نماز گزاردن  وضو بوده بی  انسان  شود که می

  گرفتند. از وی جدید می  هر نماز، وضویی  ادای  هنگام  به صخدا  رسول»فرمود: 

وضو  بی  که  گاه نمازها را ی تا آن کردید؟ فرمود: ما می  عمل  شد: شما چگونه پرسیده

  امر مستحبی  وضو فقط یک  وضو باالی ، بنابراین«. خواندیم وضو می  ی با یک  شدیم نمی

  وضو باالی: » است  آمده  شریف  در حدیث  که دارد، چنان  زیادی  فضیلت، اما  است

وضو، وضو کند   بر باالی  هر کس: » که  است  نقل«. نور است  بر باالی  وضو، نوری

  : رسول است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین «.شود می  نوشته  حسنه  ده  برایش

پرسید:   از ایشان وضو خواندند، عمر  با یکرا  نمازها  همه  مکه  در روز فتح صخدا

  من عمر!  ای»فرمودند:  صخدا  کردید. رسول نمی  تاکنون  کردید که  امروز شما کاری

  هر نماز، واجب  برای  وضو کردن  تصور نشود که  : تا چنین ، یعنی«کار راکردم  قصدا این

 . است

  روی  شستن ( نیز جزء کردن  و بینی  ندر دها  )آب  و استنشاق  اند: مضمضمه فقها گفته

  انبوه  ریش  که  صورتی و در  آمده  شرعی  نیز دلیل  ریش  کردن بر خالل  که چنان  است
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  و استنشاق  مضمضه ، و شافعی  مالک  . در مکهب است  مستحب  آن  کردن  باشد، خالل

در   ابوحنیفه  هبدر مک و  واجب  حنبل  احمدبن  ، در مکهب مستحب  در وضو و غسل

:  مرفق «خودراتامرفقدستهاي» بشویید «و».  است  و در وضو مستحب  فرض  غسل

نمازگزار وضو   شود. و چون می  نامیده  آرنج  و بازو که  دست  مچ  میان  است  مفصلی

خودرامسحوسرهاي»نیز سرازیر نماید   خویش  دو آرنج را بر هر  کند، باید آب می

ها و  سر، در نزد حنبلی  چهارم مقدار یک ؛ در نزد احناف  مسح  . فرض با آب «كنيد

شود، در  می  اطالق  بر آن  مسح  اسم  که  آنچه  ؛ حداقل سر و در نزد شافعی  ها؛ کل مالکی

در   کرد. همچنین  مسح  را هم  سرش  از موی  جزئی  اگر بخشی  حتی  است  کافی  باره این

با   بار مسح ، سه احناف  ، در مکهب است  بار مستحب سه تا  تکرار مسح،  شافعی  مکهب

و»  است  کافی  کردن بار مسح  ، یک حنبل  احمدبن  ودر مکهب  است  مستحب  آب  یک

تاشتالنگپاهاي را از دو   و قوزکها عبارت  پاهاست  : قوزك شتالنگ «بشوييدخود

  پایند. خاطر نشان  ساق  استخوان  قسمت  ترین در پایین  مدورمانند برآمده  استخوان

  آمده  شریف  در حدیث  جمله  ، از آن پا بسیار است  شستن  درباره  احادیث  که شود می

  این»را شستند و فرمودند:   و هر دو پایشان  وضو گرفته ص اکرم  رسول که  است

 ها نیز به بر موزه  . مسح«کند نمی  قبول  نماز را جز با آن خداوند  که  است  وضویی

 . است شده  متواتر ثابت  احادیث 

  که  طوری بشویید،  خود را با آب  بدن  : تمام یعنی «كنيدغسلبوديدپسواگرجنب»

يكي»نماند   باقی  ناشسته  از آن  چیزی يا درسفربوديد، ازازشماواگربيماريا

پاكباخاكنيافتيدپسباشيدوآبيكردهنزديكيآمد،يابازنانحاجتقضاي

آنتيمم از دستهايتانچهرهبهكنيدو ، در  از آیه  مقطع  تفسیر نظیر این «بكشيدو

  زنان  مالمست  درباره  سخن  شد، همچنین  بیان  و کافی  طور شافی ( به20 نساء )آیه/ سوره

قرارشمادشواريخواهدبرايندنميخداو».  در آنجا گکشت  پاك  بر خاك  و تیمم

ی   آب  وفقدان  بیماری  شما در هنگام  به  که  است  سبب  همین ، به طهارت  در باب «دهد

خواهدتاميليكن» داد  تیمم  ی رخصت  خویش  از سوی  و رحمتی  گشایش  عنوان  به

با   سازد زیرا پاکسازی  پاك ، خواهد شما را با خاك ، یا می از گناهان «سازدشماراپاك
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و   حسی  های وضو از پلیدی  وسیله  به  مسلمان  انسان  شما مقدور نبود. پس  برای  آب

گیرد. در  قرار می  محضر پروردگارش و مصفا به  و در نماز پاك  شده  هر دو پاك  معنوی

  انسان  دنب  وضو از اعضای  آب  قطرات با  همراه  : گناهان است آمده  شریف  حدیث

تمامنعمت»  خواهدکه می خداوند «و»ریزند.  فرومی شما بر را با  «كندخود

خود را بر   نعمت  خواهد که . یا می آب  نبودن  شما در هنگام  برای  تیمم  دادن  رخصت

  آنها شما را شامل  سبب  به  که  ای شرعی  احکام  کردن  مشروع  وسیله  کند؛ به  شما تمام

پروردگار را بر خود و با   های نعمت «كنيدشكرگزاريباشدكه»  است  گردانیده  ثواب

 گردید.  شکرگزاران  ثواب  ، مستحق شکرگزاری

در   همچنین «.نماز و کلید نماز وضوء است  کلید بهشت: » است  آمده  شریف  در حدیث

سازد   را کامل  یشوضو کند و وضو  که  از شما نیست  کسی: » است  آمده  شریف  حدیث

  درهای  که  این مگر ؛ ورسوله  عيده حممدا    نأو  اهلل الإ  لهإ ال  نأشهد أبگوید:   و بعد از آن

در «. درآید  آن خواهد به می  از هر دری  شود که می  گشوده  برایش  بهشت  گانه هشت

  کردند که  تشویق را  وضوکنندگان صخدا  رسول  که  است آمده  دیگری  شریف  حدیث

 : خدایا! املتطهرين  من  واجعلن   التوابني من   اجعلن   اللهم»خود بگویند:   بعد از وضوی

 «.قرارده  شدگان و پاك   کاران مرا از توبه

  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻڻ  ڻ   

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ
نعمت» بههللاو خود بر آوريدرا ياد  «و»  عزیز است  اسالم  واالی  مراد؛ نعمت«

وشنيديمگفتيد:كهگاه،آناستباشماعهدبستهآنبهراكههللاميثاق»یادآورید  به

را گفتید و   سخن این  که  خود را هنگامی  یاد آورید پیمان : به یعنی «كرديمفرمانبرداري

،  پیمان  مراد از این : قولی  . بهبستید  محکم  عهدی با خدا  در حقیقت  آن  با گفتن

:  که  مضمون  این  گرفتند، به از مسلمانان  عقبه  در شب صخدا  رسول  که  است  عهدی

  که  هم  دیگری  ، هر کس از آن برند. بعد  بشنوند و فرمان  از ایشان  و آسانی  در سختی

  خود داللت  کرد. این می  شرط بیعت  این بر صخدا  شد، با رسول می  مشرف  اسالم  به
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و:  مؤمنان  سخن  که  کند بر این می (؛ عهد و  کردیم  و اطاعت  : شنیدیمطعناأ)سمعنا

 . نیز هست صخدا  با رسول  میثاقی

 در  عقد آن  که  ساخت  خود منسوب  به  دلیل  این  را به  پیمان  این  عزوجل  خدای

:  ﴾ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿فرماید:  می  که او بود چنان  امر و اذن  ، به1«عقبه»

با خدا   که  نیست  کنند، جز این می  با تو بیعت  که همانا کسانی پیامبر!  ای)

 ﴿:  سوره  این  اول  با آیه  آیه  این  که  است  یادآوری  بایسته«. 13 فتح/»کنند...(  می بیعت

 آمده  حدیث  . در کتب است  پیوسته  هم به  در معنی ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  

  السمع  علی  اهلل  بایعنا رسول»بود:   چنین صخدا  با رسول  مؤمنان  بیعت  صیغه  که  است 

 صخدا  : بارسول االمر أهله  ننازع ال  علینا، و أن  منشطنا و مکرهنا، و أثره  ، فی و الطاعه
  یک  عنوان ، به مکردی  بیعت  و سختی  اوامر و در آسانی  در همه  بردن  و فرمان  بر شنیدن

  ( با اهل کار )حکومت که در  و بر این  ایم خود برگزیده  ما برای  که  و گزینشی  انتخاب

  حق  که  است  ، عهدی آیه  این در  الهی  دیگر: مراد از میثاق  قولی  به«. نکنیم  کشمکش  آن

 ڤ ٹ  ڤ ٹ ٹ  ٹ﴿:  کریمه  آیه  که  ، عهدی گرفت  آدم ( از بنی در روز )الست  تعالی

  ما آن  هرچند که»گوید:  . مجاهد می است  خبر داده  ، از آن«142 اعراف/» ﴾...ڤ ڤ

«. است ، کافی ما خبر داده  به  از آن  عزوجل  خدای  که  اما همین  آوریم یاد نمی  را به  پیمان

  که  آنچه  به : یعنی «رازدلهاخداوندبهكه»  پیمان  شکستن در «وازخداپرواداريد»

 . وعید است  و هم  وعده  ، هم جمله  این «استآگاه»دارند  می  دلها از خیر و شر پنهان

  

ڭ   ۇ   ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ہ  ہ  ھ  ھ 

ۉ  ې  ې  ې  ې   ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ
باشید و  متعهد اهلل  حق  برپاداشتن  : به یعنی «خدادادبرخيزيدبرايبه!مؤمناناي»

  و بیم  ثواب در  طمع  انگیزه  و به  امر وی  رضا و تعظیم  منظور کسب  بپاخیزید؛ به  برآن

در   .تفسیر نظیر آن آنان  در میان  نیک  نام  و کسب  مردم  رضای  برای  ، نه وی  از عقاب

                                                 
1

 . است  آمده  سیرت  در کتابهای  عقبه  بیعت  داستان 
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  که  است  ، مفید آن مبالغه  صیغه  ( به . تعبیر )قوامین ( نیز گکشت105 نساء )آیه/  سوره

بهدهندگانگواهي»بپاخیزند   الهی  حق  برپاداشتن  به  شکل  بهترین  مأمورند تا به  مؤمنان

عدالت،شمارابرتركقوميودشمني»  است  . قسط: عدل ستم  به  نه «قسطباشيد

كنيدكهعدالت»کنید   ان، پنه است  آنان  نفع  به  را که  ای تا گواهی  آنان  در حق «واندارد

  آن  به  همیشه  بار بلکه یک  نه  که  تقوایی  همان «تقوانزديكتراستبه»  عدالت  یعنی «آن

  نزدیکتر است  دوزخ  از آتش  پرهیزنمودنتان  به  عدالت  کنید که  اید. یا عدالت مأمور شده

 «استكنيد،آگاهميآنچههخدابكه»  وی  در اوامر ونواهی «وازخداپرواداريد»

  و عدم  فرزندان  میان  مساوات  . رعایت است وعید  و هم  وعده  نیز، هم  جمله  این

 باشد. می  آنها نیز، از عدالت  میان  تبعیض

  

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
وپاداشيشآمرزاند،بهكردهشايستهوكارهايآوردهايمانراكهخداكساني»

 ! پاداش  این  است  بزرگ  چه ! ، وه است  بهشت  بزرگ  پاداش  این «استدادهوعدهبزرگ

  

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ
كردند،ايشانندماراتكذيب»  و تکوینی  تشریعی «كافرشدندوآياتكهوكساني»

 ندارند.  جدایی  هرگز از آن  که «دوزخاهل

  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    پ 

ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
بركردندكهآنآهنگقوميكهگاهاهللرابرخوديادكنيد،آننعمت!مؤمناناي»

وازداشتراازشماكوتاهوخدادستانشان»برسانند   قتلتان  و به «يازندشمادست

پروادار مؤمخدا و توكلنانيد خدا بر تنها و   مصائب  که  زیرا اوست «كنندبايد

،  الهی  نعمت  این ! . آری است  را کافی  او ایشان کند و هم می  دفع  ایشان را از  بلیات
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در هر عصر و   کردند و مسلمانان  را بارها مشاهده  آن  صحابه  مکرر که  است نعمتی 

 ند.کن می  را لمس  آن  زمانی

تا در  نضیر خواستند بنی  : یهودیان است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن

  قلعه را از فراز  بزرگ  ، سنگیصپیامبر  جان  علیه  شده  ریزی سوء قصد برنامه  یک

 آنجارفته  به  ای قضیه  دادن  منظور فیصله  به  که  و همراهانشان صبر سر پیامبر  خویش

بود   ، همان ساخت باخبر  توطئه  از این ص آمد و پیامبراکرم  ، بیفگنند. جبرئیلبودند 

پیوستند،   مدینه  برخاستند و به از آنجا  درنگ بی  همراهشان  و یاران صخدا  رسول  که

  جابربن  روایت  ، این کریمه  آیه  نزول  سبب  برآنند که  شد. بعضی  نازل  آیه  این  گاه آن

  فرود آمدند و یارانشان  محلی  ازسفرها به  در یکی صخدا  رسول: » است هللعبدا

بردند، خود   پناه  بیابانی  درختان  سایه  ، به آفتاب سوزان  از آزار گرمای  ماندن دور  برای

  ای اثنا اعرابی  بودند. در این  آویخته  درختی  را به  نیز شمشیر خویش صخدا  رسول

  سوی به  کشید و تهدیدکنان  از غالف  را برگرفته ص حضرت  و شمشیر آن  برجست

با  صخدا  دهد؟ رسول می  نجات  من  تو را از دست  کسی : چه رو آورد وگفت  ایشان

را تکرار   تهدیدش  بار همین دو، یا سه  اعرابی فرمودند: خداوند!  کاملی  واطمینان  آرامش

  اعرابی آن   در اینجا بود که ودند: خداوند!فرم  خونسردی  با کمال صاکرم  کرد و رسول

را از کار   و ایشان  را فراخوانده  خویش  یاران صخدا  کرد. رسول  شمشیر را در غالف

  بود اما او را مجازات  نشسته  او در کنار ایشان  که  ساختند در حالی  آگاه  اعرابی  آن

 «.نکردند

( را  مؤمنان )ای  ندای  عزوجل  خدای  که  کنیم می  ، مالحظه از آیات  مقطع  در این  با تأمل

: در کار  بار دوم ها. عهدها و پیمان  وفا به  : در امر به ؛ بار اول است  بار تکرار نموده  پنج

  : در امر به بار چهارم . طهارت  : در امر به . بار سوم بر ایشان  امور معینی  ساختن  حالل

  این  در خالل  که  کنیم می  مالحظه  ها. همچنان از نعمت  دآوری: در یا . و بار پنجم عدالت

  ، زبان در قلب  باید همیشه  مؤمن  شود. پس می تقوا نیز بسیار تکرار  رعایت  نداها، امر به

  عهد خود با خدای  و پیوسته  بوده  تسلیم  سبحان  خدای  به  خویش  و دیگر اعضای

  حسی  های : خود را از پلیدی که  است  این  آن  مقتضای و ازباشد.   یاد داشته را به  خویش

:  که  است  و نماز این  پاکیزگی  نماز پایبند باشد و از مقتضای  و به  برکنار داشته  و معنوی



223 

  در گناه  کسی  کند، به  اجتناب  الهی  نگردد، از محرمات  حرام  مرتکب  و شهوت  در شکم

  های و تقوا یار و یاور باشد و نعمت  ندهد، بر نیکوکاری  و کمک  یاری  دست و تجاوز

  انسجام  و در یک  منطقی  تسلسل  در یک  اوامر همه  این  یاد آورد. پس را بر خود به  الهی

 باشند. می  پیوسته  هم مرتبط و به  ، باهم کاملی  و هماهنگی

  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ   ڍڌ 

گ  ڳ  ڳ   ڑڑککککگگ

ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
  آنچه با  ، در رابطه طور مؤکد و محکم به «گرفتپيماناسرائيلوهماناخداوندازبني»

ساالر و  : نقیب «برانگيختيمنقيبدوازدهآنانوازميان»آید  می  آیه  در آخر همین  که

: مراد از  قولی  به شود.  برگزیده  و تدبیر امورشان  ساماندهی  به  ی چون  است  قوم  کردهسر

و در « سبط«  از یک نمایندگی  از آنها به  هریک  که  است  این  سرکردگان  این  برانگیختن

شدند تا اخبار و   برگزیده  پیشاهنگ  عنوان سبط، به  از دوازده  نقیب  دوازده  مجموع

و نیرو   گرفته  و تحقیق  بررسی  را به  ستمگر آن  و مردم  و فلسطین  شام  سرزمین  اعاوض

  اوضاع  از مطالعه  پس  یاد شده  قراردهند؛ نقبای  را مورد سنجش  شان جنگی  و توان

  تصور برآنان  برخوردارند لکا این  عظیم  بس  دیار از نیرویی  آن  ستمگران  دریافتند که

خود   در میان  آنان  را ندارند. ولی  فلسطینیان با  رویارویی  توان  اسرائیل بنی  کهشد   چیره

در   را فقط با موسی  و آن  نگهداشته  مخفی  اسرائیل راز را از بنی  این  عهد بستند که

کردند و   خیانت  از آنان  تن ، ده سفر مطالعاتی  آن از  از برگشت  گکارند. اما پس  میان

شد تا   خبر شایع  این  بود که  ساختند. همان  مطلع  اوضاع را از  خویش  و نزدیکان  کسان

  موسی  به  اسرائیل گردید و بنی  کال خنثی  فلسطین  به  اسرائیل بنی  حمله  بدانجا که

نقبا و   دیگر: آن  قولی  به ! گریم جا نظاره بروید بجنگید، ما همین  پروردگارت گفتند: تو و

سبط  و ضامن   کفیل  : هر نقیبی بود که  این  داشتند و آن  دیگری  ، مأموریت دگانسرکر
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  معنای  است  بگیرد و این  بیعت  و خداترسی  ایمان بر   و از سبط خویش  بوده  خویش

 . شان برانگیختن

:  تگرف  از آنان  که  است  پیمانی  مضمون  همان  . و این اسرائیل بنی  به «وخداوندگفت»

هستممن» شما   به «داشتيدبرپااگرنمازرا»خود   و حمایت  و یاری  با نصرت «با

مراد  «راداديدزكاتواگر»  ایم ساخته  را مشروع  آن  که  گونه ، همان آن  درست  شیوه

ايمانمنپيامبرانواگربه»بود   گردانیده  فرض  بر ایشان  تعالی  حق  که  است  صدقاتی

: اگر  یعنی «كرديدتقويتراوايشان»  از آنان  احدی  میان  نهادن  فرق  بدون «ورديدآ

  و یاریشان  کردید و نصرت  دفع  را از ایشان  داشتید، یا دشمنانشان  را گرامی  ایشان

و   منت  هیچ  خیر بی  راههای : اگر در یعنی «نيكداديدواميراوامهللواگرا»دادید 

رانابودشماازشماگناهانالبته»کارها را کردید:   اگر این ! کردید؛ آری  انفاق  آزاری

درآورماستآنهاجاريفرودستازجويبارانكهباغهاييشمارابهوالبتهسازم

اگرپس كفرورزد،كسي»  میثاق «ازايناما راهقطعازشما گمراستا كردهرا

  ، خارج است خدا  خشنودی به   رسیدن  آن  مقصد نهایی  که  : از راهی یعنی «است

 . است  گردیده

و   اوس  قبایل  ی که  مدینه  به  هجرت  ی در آستانه  عقبه  در شب صخدا  رسول  همچنین

از   تن  برگزیدند، سه  از آنان  نقیب  تن  بودند، دوازده  گفته  لبیک  ایشان  دعوت  به  خزرج

  را شریک  چیزی  عزوجل  خدای  : به گرفتند که  پیمان  و از آنان  از خزرج  تن  و نه  اوس

  کنند و یاری  را حمایت صخدا  رسول را برپادارند و  اسالم  و قوانین  نیاورند، شرایع

  نمایندگان  تن دوازده  لکا آن  است  بهشت  ایشان  ، پاداش پیمان  این  وفا به  دهند و در قبال

بستند.   کردند و پیمان  بیعت صخدا  خود با رسول  از قوم  نمایندگی  ، به و خزرج  اوس

 . است  آمده  سیرت  کتب در  واقعه  این  تفصیل  که چنان

را   آنها پیمان  شد ولی  گرفته  چیز میثاق  در پنج  اسرائیل از بنی  که  کنیم می  مالحظه

  در آیه  که دچار شدند چنان  و لعنت  قلب  قسوت  به  شکنی پیمان  کیفر این  شکستند و به

  باید بنگرد که ، یافت  ای و سختی  قسوت  خویش  در دل  هر کس  . پس خوانیم می  بعدی

 . است  نموده  کوتاهی  امور یا سایر اوامر الهی  از این  یک در کدام
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 که  باشیم  راهی  دنبال  باید به  پس  است  شده  بسیار سخت  مردم  در عصر ما دلهای

 . نیست خدا  دین  به  جز برگشت  چیزی  راه  گرداند و این  را نرم  دلهایمان 

 

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے    ے  ۓۓ  

ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ېې  ې  

ى  ى  ائ  ائ
، از  سبب  این  را به  : یهودیان یعنی «كرديمشان،لعنتشانشكنيپيمانسبببهپس»

  که چنان «گردانيديمراسختودلهايشان»  و دور ساختیم  طرد نمودیم  خویش  رحمت

و   و رقت  نرمش  خیر، هیچ  خیر و حرکت  گیرند و دربرابر سخن را فرانمی  خیری

مواضعكلمات»  بدانجا که دهند تا نمی  از خود نشان  انعطافی از تحريفآنهارا

و  1کنند می آنها تأویل  حقیقی  تأویل  دهند، یا برخالف : آنها را تغییر می یعنی «كنندمي

وجود   شا وحی  ردادنو تغیی  عزوجل  بر خدای  تر از افترا بستن سخت  ای ا سنگدلیقطع

كهازآنچهوبخشي»ندارد  بهشدهاندرزدادهبدانرا  «دندسپرفراموشيبودند،

سپردند   فراموشی و  غفلت  را به  ، یا آن نموده  را ترك  از تورات  بزرگی  بخش  : آنان یعنی

همواره» تو خائنهو آنانايبر ،  ، نافرمانی دروغ ، : خیانت خائنه «شويميآگاهاز

  بردند و ای میکار  به  الهی  با پیامبران  پیوسته  یهودیان  که  است  و توطئه  ، نیرنگ بدکارگی

  مؤمنان  آنان «ازآناناندكيمگرعده»برند  کار می را به  شیوه  با تو نیز همین ما!  رسول

  باش  نداشته  خیانت  بیم  ایشان د لکا ازی هستن  و یارانش  سالم  عبداهلل بن  ی چون  ایشان

: از  یعنی «داردميدوستراخدانيكوكارانكهكندرگذرواعراضازآنانپس»

و فعال از   کن  پوشی چشم  شان ناشایست در گکر و از کردار  اسرائیل بنی  کاران خیانت

  ( از سوره22 را در )آیه/  حکم  این  تعالی  حق نظر نما. سپس  صرف  با آنان  جنگیدن

؛ و  ﴾چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴿ گردانید و فرمود:  منسوخ« توبه»

                                                 
1

 «.نساء«  ره( از سو22)  تفسیر آیه  کنید به  نگاه 
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  دست  به  و حقارت  ذلت  در کمال  که  تا هنگامی  با آنان  نگیدنج  را به صپیامبر

 داد.  بپردازند، فرمان  جزیه  خویش

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    

ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ
نصاراييمكهوازكساني» ما ميثاقگفتند: گرفتيمآنان؛  به  که  از کسانی : یعنی «را

 از  نامیدند، نیز مانند پیشینیانشان  خود را نصاری  تعالی  حق  دادن  نصرت  ادعای 

بدانراكهازآنچهبخشيپس»  گرفتیم  ی پیمان  رفت  قبال ذکرشان  ی که  اسرائیل بنی

فراموششدهاندرزداده  از آنان  که را  از میثاقی  بزرگی  : بخش یعنی «كردندبودند،

ماهمپس»پا افگندند  و پشت  گرفته  نادیده  آن  از گرفتن  پس  درنگ بود، بی  شده  گرفته 

دشمني»نصاری   ا میان، یا مخصوص یهود و نصاری  : میان یعنی «ميانشانتاروزقيامت

و   ی تقسیم  کانیهومل  ، نسطوریه یعقوبیه  ی چون  متعددی  های فرقه  به  که«افگنديموكينه

  پرداختند، که  دشمنی  به  خویش  و آشکارا در میان  ، همدیگر را تکفیر کرده شده  تجزیه

خداوند»دارد   ادامه  تا روز قیامت  همچنان  دشمنی  این آنچهآنانزوديبهو از را

در   قیامترا در روز   شان شکنی پیمان  جزای  زودی  : به یعنی «دهدكردند،خبرميمي

 یابند. می

 و  الهی  از وحی  بخشی  سپردن  فراموشی : به که  کند بر این می  داللت  کریمه  آیه

  امت ما  انجامد پس می  امت  یک  میان  و کشمکش  دشمنی  ، به آن  عملی  فروگکاشتن

  خویش  مبین  دین  ، باید به ایم کرده  را ترك  الهی  از وحی  هایی عمال بخش  نیز که  اسالم

 افگند.  الفت  دلهایمان  میان  عزوجل  خدای  ؛ باشد که رو آوریم
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ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ  ڤ

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

ڌ
ما!كتاباهلاي» آمدهسويبه» صمحمد  : حضرت یعنی «پيامبر تااستشما

پنهان»بود   شده  بر شما نازل  که  و انجیل  اتتور «آسمانيازكتابازآنچهبسياري

  اوصاف شدند و  مسخ  بوزینه  به  که« شنبه  اصحاب«  ، داستان«رجم«  آیه  چون «ايدداشته

روشن»  پیامبر آخرالزمان شما بر بسياريرا از و كند   پنهان  که  دیگر از اموری«

مي»اید  داشته   نیازی آنها  بیان  دیگر به  زیرا انسانیتکند  نمی  را بیان  و آن «گذرددر

  ، شما رادر قبال گکرد و بنابراین از شما درمی  : از بسیاری است  این  ندارد. یا معنی

وكتابنوريهللاازجانبهرآينه»کند  نمی  زند، مؤاخکه از شما سر می  که  خطاهایی

آمدهبرايروشني اند:  گفته  بعضی اند. صحمدم  مراد از نور: حضرت «استشما

 . است  یا قرآن  مراد از نور، اسالم

  

ک  ک  ک          ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ
بهكه» كهكساني»  روشن  نور و کتاب «آنسببخداوند رضايرا پيروياز او

 «سالمتراههايسويبه»  است  راضی  آن  و به  او پسندیده  که  : از آنچه یعنی «كنندمي

  برین همانا بهشت  که« دارالسالم«  به  که  راههایی «گرددميرهنمون»  از عکاب  و نجات

و  «ارادهرابهوآنان»  و مبراست  پاك  آفتی  از هرگونه  که  شود؛ بهشتی می  منتهی  است

سويبه»و فجور   سقو ف  و نفاق  و شک  کفر و شرك  ی «هاازتاريكيخويش»  توفیق

«.كندميشانهدايتراستراهيبردوبهميبيرون»  اسالم «نور

 صخدا  رسول نزد  : یهودیان گفت  که  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان  از عکرمه
  فرمودند: داناترین  آنان  به صخدا  پرسیدند. رسول  را از ایشان« رجم«  و حکم  آمده

  صوریا را به ابن صخدا  رسول کردند.  اشاره« صوریا ابن«  سوی آنها به شما کیست؟
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و   برافراشت  سرشان  طور را بر باالی کرد و  نازل  را بر موسی  تورات  که  خداوندی

  آیا ادعای  نکند و بگوید که  را پنهان  حقیقت : ، سوگند دادند که گرفت  از آنان  پیمانهایی

صوریا از  ؟ ابن نیست  امر منطبق  ، با واقع تورات در  رجم  آیه  بودندر  ص پیامبر اسالم

را افشا نمود   ، حقیقت عکاب  درآمد و از بیم  لرزه  به صخدا  رسول  جدی  سوگندهای

را کنار   رجم  شد، آیه  ما رایج  زنا در میان  عمل  چون که  است  این  : واقعیت و گفت

  . همان را تراشیدیم  ، سر مجرم رجم  جای و به  زده  تازیانه دزنا را ص  و مرتکبان  نهادیم

 شد.  نازل  کریمه  آیه  کردند و این  حکم  زناکار یهودی  رجم به صخدا  رسول  بود که

  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ    ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  

ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې         ې  ې  ې  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ
: با  یعنی «انداكافرشده،مسلماستپسرمريممسيحگفتند:خداهمانكهكساني»

نسبت   بشری  به  که  است  تر از آن زشت  کفری  اند و چه شده  از کافران  شان سخن  این

راكهوهركهمادرشوپسرمريممسيحكندكهبگو:اگرخدااراده»دهند   خدایی 

 «دارد؟خدااختياريدرمقابلكسيرساند،چههالكتبه،جملگياستندرزمي

  قادر به  کسی  هرگاه  کار بازدارد؟ پس  را از این  تعالی  حق  که  قادر است  کسی چه : یعنی

  آن جز  که  است  نای  امری  چنین  طبیعی  ، نتیجه کار نیست  از این خداوند  بازداشتن

  نصاری  که وجود ندارد و اگر چنان  و معبود برحقی  خدا و رب  ، هیچ یگانه  ذات

، در  داشت در اختیارمی  ای و سلطه  بود، قطعا باید قدرت خدا می  پندارند، مسیح می

  به  که نماید. درحالی  را از خود دفع  ای و توطئه  هر نیرنگ  بود که باید قادر می  نتیجه

خدا بود،   راستی او به اگر  پس  است رسیده  قتل  و به  شده  دار آویخته  پندار شما او به

  مرگ  و چرا قادر نشد که نکرد  را از خود دفع  شما ی نابودکننده  ظن  ی به  حمله  چرا این

را از   مرگ  دفع  او توان  هرگاه  کند؟ پس  دفع  وی  اجل  رسیدن در  هنگام  به  را از مادرش

از   چیزی  نمودن  مسلما از دفع ، خود ی نداشته  موجود برای  ترین گرامی  مادر ی این

وآنچهآسمانهاوزمينوفرمانروايي»  تر است از شما، عاجزتر و ناتوان خدا  عکاب
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آنآنهاستمابين از هرچهخداست،   را بدون  عیسی  که چنان «آفريندميبخواهد،،

هر   ، از مرد و زن بنابراین  است  مطلق  تعالی  حق  آفرید لکا قدرت  پدر از مادری  طهواس

  آفریند؛ چون مرد فرزند می  بدون  انسانها، از زن  عموم  آفریند؛ چون دو فرزند می

و»  آدم  آفرینش  آفریند؛ چون می  انسان  هم  زن مرد و  و بدون  عیسی  آفرینش

  قدرت  کمال  های و نشانه  عظمت  روشن  دالیل  واینها همه «واناستتچيزيخدابرهر

 کنید. می  استدالل  وی غیر  از اینها، بر خدایی  چیزی  به  چگونه  پس  است  وی

 . است  در رد بر نصاری  همه  آیات  سیاق

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ    ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ

ڄ
  چیزی  همان  یهودیان «اوييمخداودوستانگفتند:ماپسرانومسيحيانويهوديان»

گفتند: )عزیر   بودند، آنجا که  ادعا کرده« عزیر«  برای  ادعا کردند که  خودشان  را برای

  گفتند: )مسیح  جا کهپنداشتند ی آن می  مسیح  برای  را که  نیز آنچه  نصاری (! پسر خداست

و   لباط  ادعاهای  صرف خود را ی به  ساختند پس  خود نیز منسوب  (! ی به پسر خداست

  راستی  اگر به «بگو»پنداشتند   وی  وپسران خدا  ی دوستان  و بیهوده  الطائل  آرزوهای

هانتانشمارابرگنا» خداوند «چراپس» قرار دارید  و منزلت  جایگاه  شما در این

خود   ؟ که در آخرت  دوزخ  در دنیا و با آتش  کردتتان  و مسخ  با کشتن «كندميعذاب

  پدر خویش  پسر از جنس  دانید که آیا نمی ! خردان بی  معترفید. ای  عکاب  این  نیز به

از شما   که  زند درحالی باشد، از او سر نمی  محال  از پدرش  صدور آن  که  و چیزی  است

  کند درحالی نمی  را عکاب  خویش  ؛ دوست دوست  دانید که شود؟! آیا نمی صادر می  ناهگ

  شما در این  که  است  بر آن  خود، دلیل  این  پس گیرید؟! قرار می  عکاب دشما مور  که

همبلكه»گویید   دروغ ادعایتان  تعالی   حق «كهكسانيهستيدازجملهبشريشما

  وی  فرزندان  بشر هستید نه  از جنس  پس  خویش  سایر بندگان  همچون «استآفريده» 

بخواهد،هركه»:  است  حاکم  خویش  بندگان  بر تمام  لیتعا  حق  بدانید که  پس را
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 خود را در برابر خیر و شر  : بندگان یعنی «كندميرابخواهد،عذابآمرزدوهركهمي

 که  است  او خواسته  دهد پس جزا می  برابر عملش ررا د  کند و هر کس می  محاسبه

  از کفر توبه  که  کند و بر کسانی  عکاب  خویش  عدل  میراند، به را بر کفر می  هرکه 

 را ی اگر بخواهد عفو و اگر بخواهد،  بیامرزد و گنهکاران  خویش  فضل  اند، به کرده

خداوند،ازآنآنهاستدرميانوآنچهآسمانهاوزمينوفرمانروايي»کند   عکاب

«.اوستسويبههمهوبازگشتاست

  بن نعمان فرمود:  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن

 ص حضرت آمدند و با آن صخدا  نزد رسول  عدی  بن عمرو و شاس بن اضاء، بحری
و از   نموده  دعوت  عزوجل  خدای  سوی ا بهر  آنان صخدا  وگو کردند. رسول گفت

ترسانی؟  چیز می تو ما را از چه محمد!  گفتند: ای  رویان سیه  آن  دادند ولی  بیم  عکابش

  پروردگار متعال  بود که  ؟( همان هستیم  وی  خدا و دوستان  : )ما پسران که  دانی آیا نمی

 .فرمود را نازل  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپچ:  آیه

  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک          ک  گ  گ
كهاستشماآمدهسويبه» صمدمح  حضرت «پيامبرماهرآينه!كتاباهلاي»

 را که  و آنچه  شرعی  و قوانین  ، احکام الهی  و معارف  حقایق «كندميشمابيانبراي

دوران»بودید   شده  دچار اختالف  در آن  را که  کردید و آنچه می  پنهان  فترتدر

  انقطاع  مدیدی  مدت  آسمانی  ، رسالتصمحمد  حضرت  از بعثت  زیرا قبل «رسوالن

 صومحمد  میالد عیسی  میان»فرمود:   عباس ابن  که  است  شده  بود. روایت  یافته
  آن  بعثت  ، نعمت بنابراین»گوید:  کثیر می ابن«. بود  فاصله  سال  هن و  شصت و پانصد

،  هم  بعثت  این  نعمتها بود و نیاز به  ترین ، از کامل از زمان  برهه  در آن ص حضرت

  بر همه  وجهل  و طغیان  گسترده  بالد دامن  و فراگیر زیرا فساد بر همه  بود عام  نیازی

  متمسک  حق  دین از  بر بقایایی  که  ز احبار یهود و زهاد نصاریا  ی بجز اندکی  بندگان

 «.بود  فروهشته  بودند ی خیمه  مانده  باقی
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نگوييد»:  است  مدهشما آ  سوی پیامبر ما به ! آری مژدههيچكه«  در روز قیامت «تا

  تا مبادا درمقام  : ما پیامبر خود را فرستادیم یعنی «نزدمانيامدايدهندهوبيمدهنده

پس» بگویید  سخنی  چنین  ، در روز قیامت و تقصیر خویش  از کوتاهی  عکرخواهی

بر   بهانه عکر و  این  : راه یعنی «استآمدهايدهندهوبيمدهندهشمامژدهقطعابراي

  که  است آمده نزد شما  ای و هشداردهنده  بخش پیامبر مژده  شما مسدود شد زیرا اینک

  از کمال  پس «تواناستچيزيوخدابرهر»دهد  می  و کفار را بیم  را بشارت  مؤمنان

فرستاد،   رسالت  به  کماالت  همه را با این صمحمد  حضرت  که  است  وی  قدرت

نگونسار   و فالکت  در گمراهی را  و استوار و نافرمانان  قدم ثابت  حق  را در راه  مطیعان

 گردانید.

  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     گ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
خدارابرخودنعمت!منقوم:ايخودگفتقومبهموسيراكهزمانيويادكن»

 یاد آورند، را اجماال بر خود به خدا  نعمت  که  در آغاز از آنها خواست «يادكنيد

کرد:  یادآوری  گونه این  تفصیل  نعمتها را به  از این  نعمت  ی سه  طور خاص ی به  گاه آن

ميانكهگاهآن» پيامبرانيدر پادشاهانيقرارشما را شما و :  یعنی «ساختداد

  پادشاهان  . اطالق ساخت  را پادشاه از شما  و برخی  برانگیخت  شما پیامبرانی  درمیان

اند:  گفته بعضی ! گویند: ما پادشاهانیم می  شاه   نزدیکانمثال  که  است  باب  از این  آنان به

  شدند، بعد از آن  اختیار خویش  امر و صاحب  مالک  : آنان که  است  مراد از )ملوکا( این

گوید: )و  مجاهد می نبودند.  بیش  و قبطیان  فرعون  تصرف  در قبضه  مملوکانی  که

  و خدمتکاران  همسران ها، خانه  را صاحب ا: شم است  معنی  این  ملوکا( به  جعلکم

هلل از عبدا  مردی: » که است  شده  ، روایت تفسیری  دیدگاه  تأیید این  به«. گردانید

: آیا  گفت  وی  به هللنیستیم؟ عبدا  مهاجرین  پرسید: مگر ما از فقرای  عاص عمروبن بن

  که  داری  : آیا مسکنی گفت ! داد: آری  پاسخ یابی؟ مرد  قرار و آرام  نزد وی  که  داری  زنی

:  مرد گفت  . آن تو از اغنیا هستی  : پس گفت ! داد: آری  گزینی؟ مرد پاسخ  سکونت  در آن
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 «شماودادبه»«. هستی  از پادشاهان  صورت  : در این . عبداهلل گفت نیز دارم  خدمتکاری

عالميانيكهيچبهكهآنچه»  یهودیان   ، سنگ و سلوی  من  نعمت  چون «دندااز

از   این و غیر  شاهان  ، کثرت‡انبیا  سینا، کثرت  در صحرای  بان ابر سایه بار، شمهچ

 نداد زیرا  زمانتان  از عالمیان  یک  هیچ  به  که  شما آنچه  : داد به است  این  نعمتها. یامعنی

 ، آدم بنی  های و سایر تیره  قبطیانو   یونانیان  به  نسبت  خویش  در زمان  اسرائیل بنی

 . است  داده  را ترجیح  دوم  معنی  کثیر نیز این بودند. ابن  مردم  ترین شریف

  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ
اي»بود:  نهاد، امر این  را بنیان  نهی  امر و یک  ، یک بر یادکرد نعمت  موسی  گاه آن

كه»  بارك، یا م شده پاك  : یعنی مقدس «درآييد»  فلسطین «مقدسسرزمينبه!منقوم

  ازلی  را در علم  سرزمین  آن : خداوند یعنی «استشمامقررداشتهخداوندبراي

. اما باید  است  گردانیده شما  و مأوای  و مسکن  و تقدیر شما کرده  قسمت  خویش

نیکوکار بودند و   اسرائیل بنی  بود که  زمانی  ربوط بهو تقدیر م  قسمت  این  که  دانست

  اش شایسته  بندگان  وسیله  به خداوند آوردند،  روی  فسادگری  فاسد شدند و به  چون

  زمین  روی  قوم  کارترین تبه  یهودیان  نیز که کرد و امروز  اخراج  سرزمین  را از آن آنها

 ا ندارند.ر  حضور در آن  هستند، هرگز شایستگی

  من  : از فرمان یعنی «نشويدخودروگردانوبرپشت»بود:   این  آنان  به  موسی  و نهی

  سبب به را  با ستمگران  در مورد جنگ  نگردید و دستور من باز  عقب  رونگردانید و به

و خیر  «شويدميزيانكار»  صورت  در آن «كه»نگکارید   ، بر زمین و ضعف  ترسویی

 دهید. می  را از دست  و آخرتدنیا 

  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  

ائ  ەئ
اي» هستند   مردمی  : در فلسطین یعنی «زورآورهستنددرآنجاقومي!موسيگفتند:

بخواهند، مجبور   که  را بر آنچه  مردم  تنومند که  بلند و پیکرهای  زورآور با قامتهای
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بيرونوتاآنان»اند « عمالقه«  : قوم . مراد از آنانگردانند می ماهرگزازآنجا نروند،

 «رونداگرازآنجابيرونپس»  شویم نمی  وارد آن  : با جنگ یعنی «يمشونميواردآن

  فلسطین  به از ورود  امتناعشان  علت  صریح  بیان  این «.شويمماواردمي»  جنگ  بدون

 ندارد.  جز این  ، علتی آن  ورود ما به  عدم:  ، یعنی است

  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  

ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ                 مئ  ىئ
 دو مرد،  آن «بودگفتندكردهانعامترسيدندوخداوندبرآنانميكهدومردازآنان»

  ومتقیان  و از خداترسان  اسرائیل بنی  گانه زدهدوا  یوفنا از نقبای بن و کالب  نون بن یوشع

 با ترسیدند. و خداوند می  اسرائیل بنی  و جبن  بودند. یا آنها از ضعف

  آنان ، بر خویش  و پیروزی  نصرت  های وعده  به  یقین  و دادن  در ایمان  شان پایدارساختن

:  یعنی «واردشويدبرآناندروازه!ازراهقوماي»دو گفتند:   آن ! بود. آری  داده  نعمت

پيروزاگرازآنكه»وارد شوید   عمالقه  شهر بر ستمگران  از دروازه درآمديد،قطعا

داشتند،   الهی  های وعده  به  که  و اطمینانی  با ایمانرا   سخن  دو این  آن «خواهيدشد

مؤمن»افزودند:   سخنشان  در پایان  که گفتند چنان توكلبهيد،واگر زیرا  «كنيدخدا

و   عالیق  از: قطع  است  : عبارت . توکل است  توکل  ، مقتضی خداوند متعال  به  ایمان

 . وی  برابر مخلوقات ناروا در  و تملق  کرنش  و ترك از غیر خدا  قلبی  پیوندهای

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

ٿ  
شويمواردنميماابدادرآن!موسياي»  موسی  حضرت  به  اسرائیل یبن «گفتند»

، یا  و بزدلی  جبن از روی   سخنشان  این «درآنجاهستند»  : عمالقه یعنی «آنانكهمادام

ود ، آنها ور ترتیب این بود. به  وی  و رسول  عزوجل  بر خدای  عناد و جسارت  انگیزه به 

  گاه ا( مؤکد ساختند، آن)ابد را با ذکر  نفی  این  و سپس  کرده  را نفی  قدسالم شهر بیت  به
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تووپروردگارتپس»مشروط ساختند   از آن  جباران  رفتن  بیرون  را به  آن  ورود به

با   ، نه ممانی می  مکان  در این  : ماپیوسته یعنی «نشينيمجاميبرويدوبجنگيد،ماهمين

  خدای  به  نسبت  نادانی  را از روی  سخن . این گردیم برمی  عقب  به  و نه  ویمر می  تو پیش

  و صفات  ذات  مربوط به  و واجبات  حقایق کفر به  انگیزه  و به  وی  و صفات  عزوجل

  اصحابشان  رأی  کسب  در روز بدر، از باب صخدا  رسول» : که  است  گفتند. نقل  الهی

باید کرد؟   چه  پس  است  حتمی  جنگ  فرمودند: اینک  ودهنم  مشورت  با ایشان

  ذات  : سوگند به و گفت  برخاست  از دیگر اصحاب  نمایندگی  به عمرو مقدادبن

بروید و   : تو و پروردگارت بگوییم  که  نیستیم  اسرائیل بنی  چون ما  که  الهی  اقدس

رو و   ، از پیش چپ  ، از سمت راست  ما از سمت  بلکه ! ایم جا نشسته همین بجنگید، ما

  ، اعالم دست  از این  دیگر نیز با تعابیری  . یاران جنگیم می  سر شما با آنان  ازپشت

  مبارك  چهره  که  دیدم  گاه گوید: آن می مسعود  کردند... عبداهلل ابن  آمادگی

 شدند.  بسیار شادمان  و ایشان  شکفت  سخنان  از این ص حضرت آن

  

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ
  در راه «منپروردگارا!»:  پروردگار خویش  سوی به  شکوی  از باب  موسی «گفت»

اختيارشخص»  دینت  دادن یاری  برادرمجز و ندارمخود  از   که من   اما قوم «را

ميانپس»!  سرپیچیدند و تو خود شاهد هستی  فرمانم و نافرمانقوماينميانما

  این  معنی . یا نپیوندان  آنان  به  و در مجازات  متمایز گردان  ما را از آنان «بيندازجدايي

 . کن  فیصله  ما و آنان  : تو خود میان است

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
چهل»  مقدس  : سرزمین یعنی «ينسرزمآنپس»  موسی  به  خداوند متعال «فرمود»

 «استشدهحرام»  و نافرمان  سرکش  گروه  : بر آن یعنی «برآنان»  بیشتر از آن  نه «سال

و   و حیران «شوندميسرگرداندرزمين»  با ستمگران  از جنگ  سر باززدنشان  سبب به

  در پیش  ومقصد روشنی  هرا  که  آن  آیند، بی روند و می سو می  سو و آن  این  سرگشته
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روز  ، هر سال  چهل  این  در طول  اسرائیل  بنی»گوید:  جبیر می  باشند. سعیدبن  داشته

  قرار و آرام  وقت  پیمودند و هیچ می  در بیابانها راه  و حیران  سرگشته  افتاده  راه بامداد به

  یعنی« تیه»را   آن  قرآن  د کهسینا بو  سرزمین ، و پریشانی  حیرانی  سرزمین  نداشتند. این

«. بود  با آنان  تیه  نیز در دشت  نامید وموسی  گشتگی و گم  سرگردانی  محل

  موسی  که  بودند چنان  و سرگردان  گشته ، گم تمام  سال  چهل  آنان»گوید:  می  عباس ابن

در گکشتند و   همتجاوز بود، در تی  سال از چهل  عمرشان که  کسانی  و هارون و نیز همه

را   گردید، آنان  رهبر قوم  بعد از موسی  که  نون بن ، یوشع گکشت  سال  چهل  آن  چون

  دست به  که  نوپایی  نسل  معنوی  از توان  گیری  وجهاد فراخواند و با بهره  خیزش  به

  دند، قیامبو  یافته  و پرورش  ، تربیت و پایداری  و جهاد و دانش  ایمان  برمبانی  موسی

 بودند: )ما  گفته  که  از کسانی  اند: احدی کرده  نقل  مفسران«. کرد  را فتح  کرد وفلسطین

وارد  ، سال  چهل  هستند...(، در آن  در آن  جباران  آن  که  مادام  شویم شهر نمی  وارد آن

گروه» ! موسی  ای «پس»نشد.   فلسطین  سرزمین اندوهگينفاسقبر  «اشنبستمگر

را   اسرائیل بنی از  گروه  ، دوبار آن جهاد فرض  ترك  سبب به  عزوجل  خدای  سان بدین

 نامید.« فاسق»

نیز  و  هایشان رسوائی  یهود و بیان  سرزنش  ، متضمن داستان  این  که  کنیم می  مالحظه

 . است  و پیامبر وی  عزوجل  با خدای  مخالفتهایشان

  

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
بهراستيدوپسرآدمداستانبرآنان»! صپیامبر خاتم  ای «و» ،هنگاميبخوانرا

  خدای به   آن  وسیله به   که  : آنچه قربان «داشتعرضهايدوقربانيازآنهريككه

ازآن،ازيكيپس»  ای صدقه  یا تقدیم  حیوان  از ذبح شود؛ می  جسته  تقرب  عزوجل

  او قابیل  که «نشدپذيرفتهوازديگري»بود   او هابیل «شدپذيرفته»  اش قربانی «دو

 بود.
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حوا در   که بود  چنان  سنت  زمان  درآن»گوید:  می  و هابیل  قابیل  داستان  کثیر در شرح ابن

  دختر بود. آدم  دیگری از آنها پسر و  یکی  آورد که دنیا می  به  اندو فرزند توأم  شکم  یک

  دختر این  نحو که  این  به کرد؛ می  تزویج  پسرانش  را به  ، دخترانش حال  ضرورت  به

روا بود. از قضا   زمان  آن در کار  آورد. و این دیگر در می  عقد پسر شکم  را به  شکم

  آن  و قانون  سنت  طبق  آدم زیبا بود.  و خواهر قابیل  بهره بی  از جمال  خواهر هابیل

در آورد   عقد هابیل  را به  خواهر قابیل و  عقد قابیل  را به  تا خواهر هابیل  ، خواست زمان

تو   که  : حال گفت  آدم ! کنم عقد می  خودم با خواهر  : من نپسندید و گفت  اما قابیل

  شد، آن  پکیرفته  که  هر کس  کنید، قربانی  تقدیم  ای قربانی  هر دویتان  پس  پسندی نمی

  بود زیرا او شغل  گندم  از خوشه  ای دسته  قابیل  باشد. قربانی  وی  زیبا از آندختر 

  کرد ولی  انتخاب  خویش  گندم  محصول  ترین پست را از  و او آن  داشت  کشاورزی

برگزید.   قربانی  آنها را برای  از بهترین  سفندیبود، گو  گوسفندانی  صاحب  که  هابیل

  قابیل  باال برد اما قربانی  بهشت  را به  و آن  را پکیرفت  هابیل  قربانی  عزوجل  خدای  پس

  به  قابیل «گفت»« حسد ورزید  با هابیل  قابیل  و در اینجا بود که  قرار نگرفت  مورد قبول

هابيل»بود   و رشک  ، غیرت سخن  از این  وی  انگیزه «كشتخواهمحتماتورا»  هابیل

  از خودت  دیدی  : آنچه گفت  برادرش  او به  گویی «پذيردميازمتقيان:خدافقطگفت

  گاه بود. آن  خودت  تقوایی ، همانا بی قربانیت  پکیرش  عدم  زیرا سبب  ازمن  ، نه دیدی

 افزود:

  

ہ   ہھ  ھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
من»  را بکنی  : اگر قصد قتلم یعنی «تامرابكشيدرازكنيمنسويبهاگردست»

ازخداوند،پروردگارمن،چراكهتاتورابكشمكنمتودرازنميسويرابهدستم

  دهم نمی  ، پاسخ د آنهمانن  تو را با عملی  کارانه تبه  عمل  : من یعنی «ترسمميجهانيان

  که  بدان و  شویم برابر می  باهم  گناه  دو در ارتکاب و تو هر  من  صورت  زیرا در آن

 . است  العالمین از رب  ، همانا ترس قتل  به  من  نکردن  اقدام  علت
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 : است آمده  شریف  . در حدیث است  قتل  به  وی  شدن تسلیم  معنی به  هابیل  سخن  این

گوید:  می سختیانی  ایوب«. باش  دو فرزند آدم  ، مانند بهترین برخاست  فتنه  که  گاه آن»

  که  چنان«. بود  عفان  بن کرد، عثمان  عمل  آیه  این  به  که  کسی  اولین  درحقیقت»

  حدیث  این  که  دهم می : گواهی گفت  عثمان  زمان  فتنه  هنگام  به  وقاص ابی سعدبن

  روی  ای فتنه  زودی به همانا»فرمودند:   که  ام شنیده صخدا  از رسول را  شریف

بهتر از   ایستاده  شخص ، ایستاده  بهتر از شخص  نشسته  شخص  در آن  خواهدداد که

اگر  !هللا  : یارسول گفتم«. است  شتابنده  بهتر از شخص  رونده  و شخص  رونده  شخص

  قتل  تا مرا به  وارد شد و خواست  ام ر خانهد  من بر  مهاجم  شخص  بود که  کار چنان

 «.باش (هابیل)  همانند فرزندآدم  صورت  در آن»رساند؟ فرمودند: 

مورد   ناحق  به  که  و کسی  ی اجماعا ی جایز است  از نفس  ما دفاع  چند در شریعت هر

  بروی  دفاع  این  هک  باشد اما در این از خود می  دفاع  گیرد، مأمور به قرار می  هجوم

  وجوب تر، صحیح  نظر وجود دارد اما قول  علما اختالف  یا خیر؟ میان  است  واجب

  فرموده  این  دلیل  از منکر وجود دارد و نیز به  نهی  معنای  زیرا در آن  است  از نفس  دفاع

واگر ):   ﴾ۇ ۇ ڭ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿:  خداوند متعال

را فرا   کرد، همانا فساد زمین نمی  دیگر دفع  بعضی  وسیله  به را  از مردم  خداوند بعضی

  که  است  ، در شرایطی از نفس  دفاع  ارجحیت  که  است  گفتنی«. 251 بقره/( » گرفت می

  از طرفین  بود و هریک  خاسته پا به  فتنه  که  گاه آن  نباشد ولی  در میان  ای و شبهه  فتنه

،  شرایطی  از نظر برخی؛ در چنین  جنگد پس می خدا  راه در  که  پنداشت می  چنین

 . است  و ارجح  ی اولی  آیات  همین  دلیل ی به  از نفس  دفاع  ترك

  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ
وگناه»مرا   کشتن  : گناه یعنی «مراببريگناهكهخواهمميمن»:  گفت  در ادامه  هابیل

راخ   سبب به ، و ، نیز برداری ای شده  مرتکب  از کشتنم  قبل  را که  : گناهانی یعنی «ود

  قابیل  گناهان  آن  که  شویم نشد. یادآور می  پکیرفته  قربانیت  بود که  هم  گناهان  همین
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وباشيدوزخازاهلدرنتيجهپس»و حسد   ، کینه والدین  بود از: نافرمانی  عبارت

 . است  ستمگران  سزای  : دوزخ یعنی «ستمگرانسزاياستينا

  

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ
  اماره»  : نفس یعنی «نمودوآسانسهلرادرنظرشبرادرشكشتنوينفسپس»

 کرد و  ترغیب  و او را بدان  ساخت  نمایان  آسان  برادر را بر وی  ، کشتن قابیل« باالسوء

و   شرف  او از آن و  و گواراست  برادر بسیار سهل  قتل  تصور را در او القا نمود که  این

كشت»  داشت  در دست  که  با آهنی «پس»  خواهد داشت  دستاوردی را ازاو و

 برادر.  ناحق به  خون  با ریختن «شدزيانكاران

  

ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب ی 
زاغيپس» كهخداوند فرستاد تامي»  و منقارش  با چنگال «رازمينرا كاويد

قابیل   چون ! آری «كندراپنهانجسدبرادرشچگونهاوبنماياندكهبهوسيلهبدين

  اولین را هابیل کند زی  را پنهان  جسدش  چگونه  که  دانست ، نمی را کشت  هابیل  برادرش 

  دو زاغ  را فرستاد وآن  دو زاغ خداوند   بود پس  باخته  جان  بود که  از اوالد آدم  کس

با   گاه ، آن کشت را  از آنها دیگری  یکی  جنگیدند و درنهایت  باهم  قابیل  چشم  در پیش

  خاك  ر آنب  سپس افگند و  را در آن  جسدش  حفر کرده  گودالی  و منقار برایش  چنگ

ايگفت»را دید   صحنه  این  که  پاشید، قابیل منويل: از   ناشی  ای مه: کل ویل «!بر

آيا» باد!  سرم بر  نابودی  خاك  : ای ، یعنی است  هالکت  معنی  و به  و حزن  حسرت

:  سوأت «برادرخودرابپوشموسوأتباشمزاغماننداينكهازآنهستمناتوان

  و اندوه  سبا افسو  گاه آن «شدشدگانازپشيمانپس»را.   قابیل  باخته پیکر جان   یعنی

  از رسول مسعود ابن  روایت  به  شریف  سپرد. در حدیث  خاك  جسد برادر را به

  که  شود، مگر این نمی  کشته  ستم  به  شخصی  هیچ»فرمودند:   که  است  آمده صخدا
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  شیوه  بود که  کسی  اولین  قابیل دارد زیرا  سهمی  وی  نیز از خون  زند آدمفر  قاتل  اولین

 «.گکاشت  را بنیان  کشتن

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
:  یعنی «كرديمحكماسرائيلبربني»  بود که  یادشده  قتل  سبب : به یعنی «جهتاينبه»

  سبب  عمد بود که  قتل از  مفاسد برآمده  و انواع  دو فرزند آدم  در میان  پدیدآمده  حادثه

عوضغيررابهكسيهركسكه»گردید:   اسرائیل بر بنی  حکم  این  ساختن  مشروع

به»  است  قصاص  موجب  که  کسی  شتنک  غیرعوض  : به یعنی «كسي غيرفساددريا

كهاستچنانبكشدپس» باشد می  عزوجل  خدای  به  همانا شرك  که «زمينروي

  را که  کسی  جزای  عزوجل  خدای : یعنی»گوید:  مجاهد می «باشدراكشتهمردمهمه

و   کرده  ، او را لعنت گرفته  بر او خشم،  قرارداده  کشد، جهنم عمد می  را به  مؤمنی  انسان

  را هم  مردم  تمام  اگر او بر فرض  پس  است  ساخته  آماده  را برایش  بزرگ  عکابی

 «.نبود  از این  بیش  وی  ، جزای کشت می

و   غیر آن و  در شرك  است  عام  اند: فساد در زمین ( گفته در تفسیر )فساد در زمین  برخی

  کردن پایمال و  ، دریدن ریزی ، خون از: راهزنی  است  ر فساد عبارتاز مظاه  برخی

،  ناحق به خدا  بندگان ، تجاوز بر اموال  و چپاول  و ارزشها، غارت  و نوامیس  مقدسات

فساد   نهرها و هرگونه  خشکاندن و  بردن  بین ، از درختان  آبادیها، قطع  کردن ویران

: هر  یعنی «بداردرازنده،كسيكسوهر»باشد.   آن  فاعل  کشتن  موجب  که  دیگری

،  نفس  داشتن  زنده»گوید:  مجاهد می ، درگکرد. شده  واجب  قتلش  که  از کسی  کس

« است  نابودی  یا از زیر آوار، یا از ورطه ، سوزی  ، یا از آتش از غرق  وی  دادن  نجات

  بر همه  از وی  : سپاسگزاری یعنی «استاشتهدرازندهمردمهمهكهاستچنانپس»

  که  است  عظیم  چنان  وی  : پاداش اند: یعنی گفته  آن  در معنی  . برخی است  الزم  مردم

و   عام  ادیان  در همه  فوق  حکم  که  این  به  . با توجه است داشته  را زنده  همه مردم  گویی
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:  از عبارت  ، که آیه  در این  حکم  این  به  اسرائیل بنی  تخصیص  ، شاید دلیل است  مشترك

وعید   بودند که  امتی  اولین  : آنان باشد که  آید، این ( بر می کردیم حکم  اسرائیل )بر بنی

  ، کثرت تخصیص  دیگر این  عامل  که شد چنان  نازل  ، بر ایشان نفس  قتل در مورد  الهی

هرآينه».  است  آنان  یسو از ‡ پیامبران  وکشتن  خونریزی برايپيامبرانو ما

پسروشنيهاينشانهاسرائيلبني بسياريآنازآوردند آنان، زميناز در

 را کشتند. ‡پیامبران  آنان  تا بدانجا که  کشتار و خونریزی در «كنندميرويزياده

  

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ژ  ژ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں
  مسلمانان از  ( و کسانی الطریق )قطاع  راهزنان  یا حکم« حرابه»حد   درباره  کریمه  آیه  این

 پردازند. می  زمین  در روی  فسادافگنی  به  شد که  نازل

جزاي» پيامبرويكهكسانيهمانا و خدا   با ستیز علیه «خيزندبرميمحاربهبهبا

 و گردنکشی  ؛ عصیانبا خدا  . محاربه وی  و دوستان  و شریعت  و کتاب خدا دین

 با  و جنگیدن  است  برضد ایشان  سالح  ؛ حملصخدا  با رسول  ، محاربه وی  علیه 

بر   اسلحهبا   محاربان  باشد؛ چنانچه می  همانند آن  در عصر پیامبر و بعد از آن  مسلمانان

وجود   آنها بدون  و کشتن  مردم  اموال  منظور غصب  کنند و راهها را به  حمله  مردم

در   کریمه آیه  حکم  که  نمایند. باید دانست  قطع  فسادی  ، یا دفع اصالح  ، یا اراده شبهه

.  است  گردند، عام می  بزرگ  جنایت  این  مرتکب  که از کسانی  و غیر آنان  مورد مشرکان

  دیگران  به  و حمله  است راهزنی  ، فقط شامل محاربه»گویند:  می  و یارانشان  ابوحنیفه  امام

  فریادرسی  فریادگر امکان  شهرها برای شود زیرا در نمی  مضمون  این  در شهرها شامل

  که  کسانی  همانا جزای «و»«. باشد دور می به  امکانی  از چنین  راهها که  ، برخالف هست

كهاستاين»کنند  می  افروزی فساد  : در آن یعنی «شتابندميقصدفسادبهدرزمين»

را   گناهی بی  فقط نفس  و پا، چنانچه  دست  و قطع  دار آویختن  به بدون «شوندكشته

  دهکشتار کر  و هم  را گرفته  مال  هم  چنانچه «شونديابرداركرده»بودند   رسانده  قتل به
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 از کشته  قبل  محارب  که  جایز نیست  پس  است  فقط بعد از کشتن  دارآویختن به بودند.

 «شودديگربريدهيكجهتدرخالفيادستهاوپاهايشان»شود   دار آویخته  به  شدن 

  دست  بریدن : فقط بودند. مراد ازآن  کشتار نشده  و مرتکب  را گرفته  فقط مال  چنانچه

و   شده  نفس  قتل  مرتکب  نه  چنانچه «تبعيدشوندياازوطن»  است  چپ  و پای  راست

باشند زیرا   پرداخته  مردم  ارعاب  فقط به  مسلحانه  با راهزنی  باشند بلکه  را گرفته  مالی  نه

دستگیر شود و حد   که  آن شود تا می  قرار داده  نیرو مورد تعقیب  و دارای  مسلح  راهزن

بگریزد   از دار اسالم  شود که می  داده  تا بدانجا ادامه  وی  تعقیب  گردد، یا به  اقامه  ویبر 

 باشد.  وجود نداشته  وی  تعقیب  برای  و دیگر امکانی

گوید:  می آن  در معنی :دارند. شافعی  متعددی  تبعید، آرای  یعنی« نفی»فقها در تفسیر 

و   تعقیب شوند و مورد می  گریزانده  سرزمینی  به  و از سرزمینی  شهری  به  از شهری»

از   راهزن»گوید:  می :مالک«. گردد  اقامه  شوند تا حد بر آنان می  وجو قرار داده جست

گردد و در  تبعید می  دیگری  محل  ، به شده  مرتکب  را در آن  جنایت  این  که  سرزمینی

  است  این  نفی  معنای»گوید:  می :حنبل احمدبن«. شود، همانند زناکار می  آنجا زندانی

«. نشود  داده  سرزمینی  در هیچ  اقامت  امکان  آنان  تارومار شوند و به  محاربان  که

  راهزن  کردن در اینجا، زندانی  مراد از نفی» گویند: می ی رحمهم اهلل ی و یارانش  ابوحنیفه

  در آن  که  سرزمینی  فقط از آن  راهزن : شودکه می استنباط  چنین  اما از ظاهر آیه«. است

  بر وی  دیگری  یا مجازات  زندان  که  این  شود، بدون می ، طرد شده  عمل  این  مرتکب

  این  بردن کار  به  ( در میان )حاکم  اند: امام علما گفته دیگر از  شود. برخی  اعمال

 نماید.  خواهد، اعمال می  هاز آنها را ک  هرچه  پس  مخیراست  چهارگانه  مجازاتهای

:استچهارحالت(مجموعادارايالطريق)قطاعمسلحراهزنان،مجازاتبنابراين

 باشند.  شده  قتل  فقط مرتکب  که ؛ درصورتی آنان  ی کشتن 1

 باشند.  ی هردو ی گردیده  اموال  و چپاول  قتل  مرتکب  ؛ چنانچه آنان  دار آویختن  ی به 2

و   کرده  را چپاول  فقط مال  ذکر شد؛ چنانچه  که  کیفیتی  به  آنان  و پای  دست  ریدنی ب 0

 باشند.  نشده  قتل  مرتکب

 اند. نگریسته  آن  فقها به  که  ی با تفصیلی  از وطن  و تبعیدشان  ی نفی 2
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يابد:شرطبايدتحققسه«محاربان»دركهبايددانست

باشد،   تن  یک  محارب  باشند، چه  و اسلحه  و شوکت  قوت  دارای  : محاربان که  ی این 1

 متمایز گردند.  تا از دزدان  یا بیشتر از آن

 باشد.  گرفته  انجام  در دار اسالم  راهزنی  : عمل که  ی این 2

  بگیرند، دزد به  را پنهانی  را علنا بگیرند زیرا اگر آن  مال  : محاربان که  ی این 0

 . است  حد آنها حد سرقت  صورت  در آن  ، که محارب  روند نه شمارمی

  رسوایی و  : ذلت خزی «دردنياستآنانبرايخزيي»ذکرشد   که  هایی  مجازات «اين»

 باشد. می  دوزخ  همانا آتش  که «استبزرگعذابيآنانبرايهمودرآخرت»  است

  گروهی فرمود:  که  است  شده  روایت  مالک  بن نساز ا« حرابه«  آیه  نزول  سبب  بیان در

کردند   بیعت  و بر اسالم  آمده صخدا  نزد رسول  مدینه  به« عکل«  از قبیله  نفره  هشت

  نزد رسول  حالت از این  سازگار نیفتاد و بیمار شدند پس  بر آنان  مدینه  وهوای اما آب

  صحرا بیرون  به  ساربان آیا با»فرمودند:  ص حضرت  کردند، آن  شکایت صخدا

  بیرون گفتند: چرا!« ؟(یابید و بهبود)بنوشید   وی  روید تا از شیر و ادرار شتران نمی

  گاه نوشیدند و بهبود یافتند، آن  و از شیر و ادرار شتران رفتند  بیرون  . پس رویم می

  رسید، آن صخدا  رسول  را ربودند. خبر به  و شتران  رسانده  قتل  را به  ساربان

  ، دستگیرشان تعقیب  گماشته  مأموران  فرستادند. سرانجام  آنان  تعقیب  به ص حضرت

را   دستور دادند تا دستها و پاهایشان صحضرت  آوردند. آن ص حضرت  نزد آن  کرده

  ذلت  افگنند تا به  را در آفتاب  آنان  سپس بکوبند،  آهنین  میخ  و بر چشمهایشان  بریده

 کردند.  بمیرند. و چنان

  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے
  : در این یعنی «باشندكردهيابيد،توبهدستبرآنانكهازآنپيشكهمگركساني»

العباد(  )حق  بندگان  حق  به  که  شود، جز آنچه ساقط می  از آنان  ، حدود یاد شده صورت

آمرزد  را می  آنان کنند،  اگر توبه «استمهربانآمرزندههللابدانيدكهپس»مربوط باشد 

 کند. نمی  و عکابشان  آورده  رحمت  و بر آنان
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  مجازات کنند، از می  توبه  بدیشان  یافتن  از دست  قبل  را که  محاربانی  آن  کریمه  لکا آیه

  هیچ  کند، به می  توبه  بر وی  یافتن قدرت از  قبل  که  ، محاربی بنابراین  است  استثنا کرده

  بعضی  گیرد. ولی قرارنمی  ، مورد مجازات قبل  در آیه  یاد شده  مجازات  از بندهای  بندی

  ، مجازات وی  به  یافتن از قدرت  قبل  محارب  : توبه برآنند که  احناف  ، ازجمله علم  از اهل

در مورد   که  دیگری  گرداند. حکم نمی ساقط  را از وی  بندگان  و سایر حقوق  قصاص

در   و اختیاری  سلطه  ( هیچ دم )ولی  خون  طالب : که  است  وجود دارد، این« محارب»

  قضیه  بلکه  جایز و نافک نیست  در مورد وی  و عفوش ندارد  قاتل  محارب  مورد مجازات

 بگیرد.  تصمیم  وی  در قبال  اتشاختیار  در محدودده  که  ( است )حاکم  امام  به  موکول

  

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

ۈ  ٴۇ  
وسيلهاوطلبسويوبه» وی  با پرهیز از نواهی«ازخداوندپرواداريد!مؤمناناي»

و   اتفاق به «وسیله«  سازد. پس  او نزدیک  شما را به  کنید که  را طلب  : چیزی یعنی «كنيد

  خواسته  الهی  قرب  آن  به  که  و طاعتی  قربت  از: عمل  است  ، عبارت مفسران  عاجما

  به  آن  به  توسل با  بندگان  که  است  نیکی  تقوا و دیگر صفات  آن  شود و از مصادیق می

  دعا از وی  طلب  معنی  ، اگر به مخلوق  به  جویند. اما توسل می  تقرب  پروردگارشان

  گونه باشد، همان  زنده  مخلوق  آن  که  ؛ در صورتی نیست  شکی  آن  ایز بودنباشد، در ج

  عموی  عباس  حضرت  ( به باران  طلب  استسقا )دعای  در هنگام عمر  که

  جایز نیست  وی  به  باشد، توسل  مرده  مخلوق  اگر آن  . ولی جست  توسل صپیامبراکرم

اند.  نداده  را انجام  آن  صالح  از سلف  یک هیچ  که  است  هایی از بدعت  توسل  گونه  و این

  را به  خداوند متعال  دادن  و قسم  ازبندگان  یکی  به  جستن نیز توسل : ابوحنیفه  امام

. بایزید  است  نیز همین  تیمیه ابن  ورأی  ، ناجایز دانسته وی  از مخلوقات  یکی  حق

دیگر   زندانی  به  زندانی  مانند استغاثه  مخلوق  به  مخلوق  استغاثه»گوید:  می  بسطامی

را  هللاسماءا  به  توسل  که  با آن« المعانی  روح»در تفسیر« الوسی«  عالمه  لیکن«. است

 داند. نیز جایز می  و مرگشان  را در زندگی صخدا  رسول به  دهد اما توسل می  ترجیح
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  تعالی حق  مورد قبول  شان و آیین  دین  که  نیکسا  : علیه یعنی «اوجهادكنيدودرراه»

،  ؛ تقوی بنابراین «شويدرستگارباشدكه»جهاد کنید   ، با مالها، جانها و زبانهایتان نیست

کرد،   از اینها کوتاهی  یکی در  که  کسی  پس  است  رستگاری  و جهاد، راه  صالح  عمل

 . است ده کر  کوتاهی  رستگاری  سوی به  ا در حرکتقطع

  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ   

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
رانيزباآنآنباشدومثلكافرانبراياستدرزمينآنچه،اگرتمامدرحقيقت»

بهداشته ازعذابآنوسيلهباشندتا نبازخرند،هرگزازآناروزقيامتخودرا

براينميقبول و   فرارویشان  نجاتی  راه  هیچ  پس «دردناكعذابياستآنانشود

 . نیست

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ    پڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ
نيستندوبرايآمدنيبيرونازآنكهآيند،درحاليبيرونازدوزخخواهندكهمي»

  گنهکاران  برای  نه  کفار است  و پایدار، برای  دائم  عکاب  این «پايداراستعذابيآنان

  ، از آن گناهانشان  اندازه به  در دوزخ  شدن  بعد از معکب  مسلمین  زیرا گنهکاران  مسلمین

  آمده  شریف  احادیث در  که شوند چنان می  وارد ساخته  بهشت  و به  شده آورده  بیرون

 . است

  

ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤٹ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
  راهزنی و  مردم  اموال  علنی  زورگیری  به  را که« محارب«  حکم  سبحان  خدای  چون

  ربودن  به  که ( را دزد )سارق  ، حکم آن  دنبال  به  ، اکنون داشت  پردازد، بیان آشکار می

 «راببريدآناندست؛دزدومرددزدوزن»نماید:  می  پردازد، بیان می  مردم  مال  پنهانی

را از بند   از آنان  یک هر  راست  دست  که  است  دزد این  مرد و زن  : حد شرعی یعنی
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  : عکابی یعنی «استنكالي» مجازات  . این دزدی  از عمل «اندكردهكيفرآنچهبه»ببرید 

وخداوند»نباشید   ناندوهگی  آنان بر  پس «هللاازجانب»انگیز  و عبرت  بازدارنده  است

  مورد معارضه  خویش  در حکم  که  است  غالبی  تعالی  : حق یعنی «استعزيزحكيم

  دزد، صاحب  مرد و زن  دست  بر بریدن  خویش  در حکم  که  گونه  گیرد، همان قرار نمی

)حرز( باشد   حفاظ یا نگهبان  دارای  که  است چیزی  : گرفتن . سرقت نیز هست  حکمت

بر دو   حفاظتی  حریم  دارای  مال  حرز؛ یعنی  دارای  . مال دیگران  از چشم  طور پنهانی به

در   شده  نهاده  مال  باشد، چون حرز می  خود دارای  که است  مالی  آن  : یکی است  نوع

  که  اماکنی  ، چون است  حرز بیرونی  دارای  که  است  مالی  دیگری . کسی  یا صندوق  خانه

 دارد.  و نگهبان  پاسبان

باشد:داشتهبايدچهارصفتمسروقهمال

 در نزد  سرقت  نصاب  که  ذکر است  به  باشد. الزم  شرعی  مقدار نصاب  ی باید به 1

 جاری  حدی  درهم  و در کمتر از ده  است  شرعی  درهم  دینار یا ده  ، یک احناف

 . است  درهم  دینار، یا سه  ر فقها، ربعدر نزد جمهو  سرقت  شود. اما نصاب نمی 

باشد.  جایز  آن  و فروش  داشته  و ملکیت  ، مالیت باید از نظر شرعی  مسروقه  ی مال 2

  گیرند، مال قرار ندارند، مورد دستبرد  مالیت  ی مثال ی که  و خوك  اگر شراب  پس

 روند. شمار نمی  به  مسروقه

 باشد.  نداشته  ملکیت  یا شبهه  یت، ملک مسروقه  در مال  ی سارق 0

  باشد، نه  داشته  موضوعیت  در آن  سرقت  باشد که  اموالی  باید از جمله  مسروقه  ی مال 2

 ندارد.  موضوعیت  آن  سرقت  که  بزرگسال  ی مثال ی برده

از:استعبارتاماشرايطمعتبردرسارق

  که  بر کسی  وی  والیت  ی عدم 2.  مسروقه  مال  ملکیت  ی عدم 0.  ی عقل 2.  ی بلوغ 1

 دزدد. را از او می  مالی

 : است  آمده  شریف  در حدیث  که شوند چنان می  دفع  شبهات  حدود به  که  باید دانست

 «.کنید  ها دفع : حدود را با شبهه ادراوا الحدود باالشبهات»
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ
كندتوبه»  دزدی  سبب به  دستش  : بعد از بریدن یعنی «كردنشبعدازستمهركهپس»

به توبه»  شده  دزدی  مال  را با برگرداندن  خویش  عمل «آوردصالحو راخدا او

 گردد باز می  وی  سوی  به  از در رحمت «استمهربانپذيردزيراخداوندآمرزندهمي

 بعد از قطع صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  پکیرد. در حدیث میرا   وی  و توبه

 . کردم  : توبه گفت  سارق«. کن  خدا توبه  سوی به»فرمودند:   وی  به  سارقی  دست 

 «.را پکیرفت  ات خداوند توبه»فرمودند: 

(  حکام)  ائمه  سوی : اگر حدود به که  وجود دارد بر این  دالیلی ص پیامبر اکرم  در سنت

  از ارجاع  قبل اما اگر  است  و اسقاط آنها ممتنع  و الزم  آنها واجب  شد، اجرای  ارجاع

 گردد. ساقط می  کرد، حد از وی  ، یا توبه مورد عفو قرار گرفت  ، سارق حاکم  سوی به

  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  

ک  ک  ک  گ  
ازآنآسمانهاوزمينفرمانرواييكه»!  انسان  ! یا ایص محمد  یا «ايآياندانسته»

برکفر   را که  تا کسانی  است او خواسته  پس «كندميرابخواهدعذاب،هركهخداست

هركه»نماید   اند، عکاب مرده ميو بخواهد،   است  داده  و او وعده «بخشدرا

 . بر عفو و بر عکاب  از جمله «تواناسترچيزيوخدابره»را بیامرزد   کاران توبه که

  

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  

ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ىئ  ی  ی  ی  ی  جئۆئ   ۈئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئىئ  
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  شد که نازل  ای یهودی  مرد و زن  درباره  آیات  اند: این گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  ومجازاتی  را لغو کرده  ( زناکاران سنگسار )رجم  حکم  که  بودند و یهودیان  زنا کرده

منظور   ، بدینآمدند صخدا  نزد رسول  قضیه  بودند، در آن  ساخته  آن  را جانشین  سبک

  وسیله کنند تا بدین  حکم  خود یهودیان  همچون  یهودی  مرد و زن  نیز برآن  ایشان  که

  دست به  ، حجتی در مورد رجم  تورات  حکم  بر تغییر دادن خداوند  بتوانند در پیشگاه

 .1دادند  دو فرمان  آن  رجم  به صخدا  آورند. اما رسول

شتابكهكسانيپيامبر!اي» كفر و به   وجود هر فرصت  هنگام  به «ورزندميدر

اندوهگين»  ای بهانه  اندك  را آنانتو از ايمانزبانبهكهنسازند؛ گفتند: خود

آنان»اند  و آنها منافقان «استنياوردهيمانادلهايشانكهآن!حالآورديم از كهو

  : سخنان یعنی «سپارندميگوشدروغسخنبه»:  هستند که  گروهی «شدنديهودي

 پکیرند. یا معنی اند، می پرداخته  تورات  تحریف  به  را که  گرشان تحریف  رؤسای  دروغ

براي» نمایند  را تحریف  ، سخنت بسته  تو هستند تا بر تو دروغ  سخن  : شنوای است  این 

  و به «اندنيامدهتوهنوزپيش»يگردگروهاينكه«كنندميخبرچينيديگريگروه

تکبر و تمرد،   انگیزه  به  بودند که  از یهودیان  ای اند. آنها طایفه حاضر نشده  مجلست

  را به  خود جاسوسانی  میان شدند اما از حاضر نمی ص اکرم  رسول  مجلس  به  خودشان

اينان»کردند  می  خود توجیه  و آنها را با تعلیمات  فرستاده صحضرت  آن  مجلس

آنهاتحريفآنهادرمواضعخودبعدازثبوتراازجاهاي»  آسمانی  کتاب «كلمات

را از  خدا  : کلمات که  است  این  یادشده  گروه  اوصاف  : از جمله یعنی «كنندمي

تغییر   معنی  یا از حیث لفظ  ، از حیث است نهاده  در آن  تعالی  حق  که  آن  مواضع

  این  کنند و از جمله می  را تحریف  : آنها تورات باشد که  دهند. شاید مراد این می

 سیاه  ، حکم آن  بجای  بود که زناکار  ( مرد و زن )سنگسارکردن  رجم  ، حکم تحریفاتشان

 را نهادند.  زناکاران  و رسواکردن  روی  کردن 

شمابه»  شده  تحریف  حکم «ايناگر»خود   پیروان  به  گران تحریف  این «گويندمي»

پسنشدشمادادهبهواگراين»  است  حق  آن  و بدانید که «رابپذيريدشد،آنداده
                                                 

1
 . است  آمده  تفصیل  به  حدیث  در کتب  داستان 
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  داد، آن  شما تحویل  ما را به  شده  تحریف  سخن  این ص: اگر محمد یعنی«كنيددوري

  به  و عمل  آن  ، از پکیرفتن تشما گف  را به  کنید اما اگر غیر آن  عمل  را بگیرید و بدان

اوبرايكند،هرگزاراده»او را   : گمراهی یعنی «اورافتنههللاوهركه»بپرهیزید   آن

و   فتنه  آن  توانی : تو هرگز نمی یعنی «آيدبرنميتوچيزيبرابرخداوندازدستدر

 راست  راه  و او را به  رسانده  او نفعی  به  که  و قادر نیستی  کنی  را از او دفع  گمراهی

  آنهاست  آوردن  از ایمان ص حضرت  امید آن  کننده  ، قطع عبارت  . این کنی  هدایت 

  پلیدیهای از «كندراپاكدلهايشاناستخداوندنخواستههستندكهكسانياينان»

را   نفاق ود کفر وزیرا آنها خ  ساخت  را پاك  مؤمنان  دلهای  که  چنان  کفر و نفاق

براي»اند  برگزیده دنيا استايرسواييآناندر  ، باآشکار خداوند متعال  از سوی«

تحریفها   کردن یهود و برمال  بر کافران  جزیه  ، تحمیل منافقان  نفاق  کردن

درآخرتآنانوبراي»  در تورات  الهی  منزله  در مورد احکام  آنان  های کاری وپنهان

 باشد. می  در دوزخ  همانا جاودانگی  که «استبزرگيعذاب

 

پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٻ  ٻٻ  پ ٻ ٱ

ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
  است  حرامی  : هر مال سحت «اندسحتوخورندهدروغسخنپذيراوشنوايآنان»

را محو  آن  و پاداش  برده  را ازبین  طاعات  حرام  ، چرا که است  شدن  زایل  معنی  و به

  درباره  کریمه  زیرا آیه  است  در اینجا رشوه  اند: مراد از سحت گفته  کند. بعضی می

  وی  سخن ، رفت می  نزد حکامشان  و مقصر با رشوه  مجرم  چون  شد که  نازل  یهودیان

اگرنزدتوپس» آمد نمی  عمل به  توجهی  ، هیچ وی  محق  خصم  قول  شد و به می  شنیده

! تو در صما  رسول  : ای یعنی «بگردانروي،ياازآنانكنحكمآنانآمدند،ميان

 . برگردانی  روی  یا از آنان  کنی  حکم  در میانشان  ، که مخیری  آنان  قبال

  ای قضیه در  مسلمین  نزد حکام  ای و ذمی  اگر مسلمان  که  دارند بر این  علما اجماع

  مورد دادخواهی نمایند اما در  حکم  آنان  تا میان  است  کردند، بر آنها واجب  دادخواهی

نظر وجود دارد؛   اختالف علما  ، میان شان داخلی  در قضایای  مسلمان  نزد حکام  ذمه  اهل
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  حکم  تواند میانشان می  مسلمان  حاکم  ، یعنی جایز است  آنان  میان  نمودن : حکم قولی  به

  دیگر: حکم  قولی  نکند. به  حکم  و در میانشان  را برگردانده  تواند آنان می  کند و هم

  مخیرکردن  برآنند که  از مفسران  جمعی ، قول  . بنابراین است  واجب  آنان  میان  کردن

  این  به  است  هشد  مورد، منسوخ  در این  ایشان بعد از  مسلمان  و حکام صخدا  رسول

  آنچه  بر حسب  آنان  و در میان):   ﴾ ...ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ﴿:  تعالی  حق  فرموده

آنان»«. 22 مائده/( » کن ، حکم است  کرده  خداوند نازل از اگر هرگزبرتابيرويو ،

 و حکم  از آنان  گردانی  و روی  تو اعراض  انتخاب : اگر یعنی «رسانندتونميبهزياني

بر تو ندارند   رسانی  و زیان  گری سلطه  سوی به  راهی  هیچ باشد، آنها  در میانشان  نکردن 

حكم» اگر درپس»بود   در میانشان  کردن  ، داوری اگر انتخابت : یعنی «كرديو

  فرمان  تو را بدان  تعالی  حق  که  و انصافی  عدالت  : به یعنی «كنقسطحكمبهميانشان

را»امور   در همه «كنندگانعدالتهللاهرآينه»  است  کرده  نازل را بر تو  و آن  داده

«.داردميدوست

 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

ڇ ڇ
دركهاستدرنزدآنانتوراتكهآندهندوحالتوراداورقرارميوچگونه»

  یهودیان  از سوی  امر که  از این صخدا  ، رسول آیه  در این «استخداآمدهحكمآن

  شگفت رو  از آن  امری  شوند، چنین می  درافگنده  تعجب  شوند، به  برگزیده  حکمیت  به

بر   شده  نازل  کتاب  به  دارند و نه  ایمان ص حضرت  آن  به  نه  یهودیان  که  برانگیز است

خوانند،  فرامی  داوری به  را در مورد آن صخدا  رسول  که  دیگر، آنچه  ، از سوی ایشان

،  ی بنابراین  و نظایر آن  رجم  حکم  ی چون  موجود است  تورات  در کتابشان  نزد خودشان

  ناشی  عامل  تواند از یک فقط می آنها،  از سوی  داوری  به صخدا  رسول  فراخواندن

ها و  گری با تحریف صپیامبر  و همراهی  موافقت  آنها به  طمع  باشد و آن  شده

و   همراه  ناپاکشان  با اهداف صپیامبرخدا  که  اما هنگامی  و بس  است  آنان  هوسبازیهای
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اينآنانگاهآن»آوا نشدند  هم از پشت» ص، از پیامبر خدا خواهی داوری «بعد

 . خودشان  بکتا  به  تو و نه  به  نه «نيستندمؤمنكنندوواقعاآنانمي

 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  

گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ک  ک  گ  گ  گ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ
فرودآورديمهماناماتورات»  و نور  هدایت  آن«استونوريهدايت،درآنرا

  ازایشان  پیروی  و وجوب صمحمد  بعثت  ، مژده رعیش  احکام  از: بیان  است  عبارت

  انبیای : یعنی «اندمسلمكهپيامبراني»  تورات  موجب  : به یعنی «آنموجببهكه»

حكمبراي»بودند  خدا  و منقاد فرمان  مسلمان  که  اسرائیل بنی  «كردندمييهود

  پیامبران  در مدح  است  بودند(؛ صفتی  مسلمان  که آنان): ﴾ ژ  ڑ﴿

مالد،  می  خاك  یهود را به  ، پوزه توصیف  با این  پروردگار عزوجل  که ‡اسرائیل بنی

  اسالمی  پیرو و منقاد دین  پیامبرانتان ! نگونبختان  گوید: ای آنها می  به  در واقع  که چرا

شما در   که حالی ، در است شده  برانگیخته  آن  ایاحی  برای صمحمد  اکنون  اند که بوده

  یا نصرانی  ، یهودی ازپیامبران  پیامبری  هیچ  ! به آری زنید! وپا می دست  هالك  های ورطه

  حکم  تورات  به «ربانيونوهمچنين»اند  بوده  آنها مسلمان  تمام  شود بلکه نمی  گفته

و تدبیر   مردم  تسیاس  به  و آگاه  بینش و  وردار از حکمتبرخ  : علمای کنند. ربانیون می

  حکم  تورات  یهود به  و خبره  فهیم  دانشمندان : یعنی «احبار»  اند. همچنین امور آنان

ازآنچهسبببه»کنند  می  کردند و حکم می  حکم تورات   آنها به  همه ! کنند. آری می

بهكتاب   را به  ربانی  مایعل  ، آن اسرائیل  بنی  : انبیای یعنی «بودهشدسپردهآنانخدا

  ایشان  به  امانتی  عنوان  را به  و آن  امر کرده  تغییر و تبدیلی  از هرگونه  تورات  نگهداری

با   بودند که  و نگهبانانی  مراقبان  : ایشان شهدا: یعنی «شهدابودند،وبرآن»بودند   سپرده

  گواه هللا  و بر کتاب کردند حفظ می  را از تغییر و تبدیل  تورات ، خویش  نظارت

بهايمرابهبترسيدوآياتنترسيدوازمنازمردم» یهود!  رؤسای  ای «پس» بودند.
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از   ترس  سبب را به   الهی  شده  نازل  کتاب  به  کردن  : حکم یعنی «نفروشيدناچيزي

و» ، کنار نگکارید یا رشوه  آوردن  دست ، یا به منفعت  به  تمایل  انگیزه ، یا به دیگران

آنانحكمكردهخداوندنازلآنچهبروفقكهكساني   حکم «خودكافرندنكنند،

شوند  می  اسالمی  جامعه  دار امر حاکمیت عهده  شود که نیز می  کسانی  همه  شامل  آیه این

  که  است  نبرآ  محمول  آیه  این  برآنند که  کنند. بعضی نمی  حکم خدا  کتاب  اما به

  یا انکار احکام ، شمردن  ، یا حالل استخفاف  (؛ از رویهللا  بما انزل  )حکم  فروگکاشتن

 باشد.  الهی  منزله

  که  آنچه به  کردن  منکر حکم  هر کس»فرمود:   که  است شده  روایت  عباس از ابن

و   اهلل( معترف )ما انزل   به  که  کسی  ولی  است  ا کافر شده، گردد، قطع کرده  نازل خدا

  عباس از ابن همچنان «. است  و فاسق  نکرد، قطعا ظالم  حکم  آن  بود اما به  مؤمن

را از   مسلمان  حاکم که   نیست  کفر؛ کفری  مراد از این»فرمود:   که  است شده   روایت

تر  پایین  ای مرتبهدر   است  کفری  دارد و این  کفر مراتبی  سازد بلکه  خارج  سالما  آیین

  فسق  که  طوری دیگر، همان  ظلمی فروتر از  است  دارد و ظلمی  مراتبی  هم  ظلم  که چنان

ها  پله  دارای  و فسق  کفر و ظلم  دیگر پس  فروتر ازفسقی  است  دارد و فسقی  نیز مراتبی

 «.است  و مراتبی

  که  داریم  آیه  ( سههللا  )ما انزل  هب  نکردن  حکم  : در اینجا در خصوص باید یادآور شد که

ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ہ﴿:  است ( آمده22)  (. در آیه24و  25، 22)  عبارتند از: آیات

  نکنند پس  ، حکم کرده خداوند نازل  آنچه  بر وفق  که  و کسانی) : ﴾ھ  ھ  ھ

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ﴿:  است  ( آمده25)  کافرند(. در آیه  آنان

  آنان  نکنند پس  ، حکم کرده  خداوند نازل  آنچه  بر وفق  که  و کسانی):   ﴾وئ

:  ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ﴿:  است ( آمده24)  ستمگرند( و در آیه

اند(.   فاسق  آنان  پس نکنند  ، حکم کرده  خداوند نازل  آنچه  بر وفق  که  و کسانی)

  سوم  یهود و آیه  درباره  دوم  ، آیه مسلمین  ارهدرب  اول  آیه»گوید:  می  جریرطبری ابن

 «.است  نصاری  درباره
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ۇ  ۆ  ۆ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
برابردرجانكهمقررداشتيم»: بر یهود  یعنی «برآنان»  : در تورات یعنی «ودرآن»

  یهود الزم ی بر  دربرابر نفس  نفس  را ی با کشتن  قصاص  : در تورات یعنی «استجان

. یادآور  زن  مرد باشد و چه  ، چه خردسال  باشد چه  بزرگسال  مقتول  ، چه گردانیدیم

  نیز هست ما  باشد ی شریعت  نشده  ما ی اگر منسوخ  پیشینیان  شریعت  که  شویم می

 . است  ما نیز الزم بر  قصاص  ، حکم بنابراین

کافر  برابر در  : مسلمان که  است  برآن  آیه  این  بودن  عام  به  با استدالل : ابوحنیفه  امام

  ، مخالف حکم دو  جمهور فقها در این  شود. اما رأی می  کشته  برابر برده و آزاد در  ذمی

اند  القول ، متفق برابر زن در مرد  قصاص  جمهور فقها در حکم  . لیکن است  ایشان  با رأی

عمد   به  دیگری  توسط انسان  انسانی  : اگر چشم یعنی «استبرابرچشمدروچشم»

نماند،   باقی  بینایی  برای  امکانی  هیچ  شد و در آن  در آورده  شد، یا از حدقه  کور ساخته

  د یا برکندهشو می  کور ساخته  برابر آن جنایتکار در  شخص  ، چشم صورت  در این

  را تماما برید، بینی  کسی  بینی  اگر کسی : یعنی «استبرابربينيدروبيني»شود  می

  : اگر کسی یعنی «استدربرابرگوشگوشو»شود  می  بریده  برابر آن در  پیشه  جنایت

دندان»شود  می  بریده  برابر آن در  وی  را تماما برید، گوش  کسی  گوش بربرادرو

  جانی  شد، مقابلتا با دندان  یا شکسته  عمد کنده  به  کسی  : اگر دندان یعنی «استدندان

  بر بعضی  شود و بعضی می  طور برابر عمل دندانها به  همه شود و در می  عمل  گونه  همان

  ، دندانهای نیش  ، دندانهای پسین  دندانهای  میان  فرقی  هیچ  ندارند پس  دیگر برتری

  بر مجنی  که  با آنچه  از جانی  گرفتن  تا قصاص  است  الزم  همچنان . و... نیست  آسیاب

  قصاص  راست  باید گوش  راست  همانند باشد، مثال دربرابر گوش ، است  رفته  علیه

نيز»  چپ  گوش  شود، نه زخمها دارندقصاص»  ترتیب  همان  به «و   لکا، از جانی«

  از قصاص  شود؛ چنانچه می  گرفته  ، قصاص وارد نموده  علیه  بر مجنی  که  همانند زخمی
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  یا طول  از نظر عمق  ، مقدار زخم حال  و در عین  رفت نمی  نفس  اتالف  ، بیم زخم  گرفتن

 شود. می  ( گرفته جراحت  )دیه  ارش  ، از جانی شد، در غیرآن می  شناخته  عرض یا

  تعیین ، مشخص  مقادیری  را به  هر زخمی  ، ارش فقه  ائمه  که  است  یادآوری  بایسته

،  پا و مانند آن ، دست  قطع  : چون است  در مفصل  گاهی  زخم»گوید:  کثیر می اند. ابن کرده

،  است  در استخوان  بلکه  نیست  در مفصل  . گاهی است  واجب  در آن  اجماعا قصاص  که

، در  گویند: بجز دندان می و یارانش : دارند. ابوحنیفه نظر اختالف  بخش  فقها در این  که

از   گرفتن  گوید: قصاص می :. شافعی نیست  واجب  سایر استخوانها قصاص

نیز  :احمد  امام  . مشهور از مکهب نیست  واجب  موردی  ا در هیچاستخوانها، مطلق

  صادر شده  عمدی  گونه به  فوق  جنایات  که  است  درصورتی  اینها همه«. است  همین

هركه»  است  قضائی  یا تعویض  دیه  خطا موجب  درحال  باشد اما جنایت آنو از

از   با درگکشت  عزوجل  خدای  که «اوستگناهانكفاره،آندرگذردپسقصاص

از  ابودرداء  روایت  به  شریف  کند. در حدیث را محو می  ، گناهانش وی

  از جسمش  در چیزی  که  نیست مسلمانی  هیچ»فرمودند:   که  است  آمده صاکرم رسول

با  خداوند  که  درگکرد، مگر این  وارد گردد و از آن  و جراحت  عمدا زخم  وی  به

 «.کند می  کم  وی را از  و گناهی  داده  برتری  وی  به  ای ، درجه آن

آناننكحكمكردهخداوندنازلآنچهبروفقكهوكساني» «ستمگرندخودنند،

جز   لتعدا  زیرا تحقق  است  بزرگ  غایت  به  ، ستمی سرزده  از آنان  که  ا ستمی: قطع یعنی

برتابد، یقینا   روی  وی  از حکم  لکا هر کس  متصور نیست  عزوجل  خدای  با حکم

 . است  شده  بزرگی  ستم  مرتکب

  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
به» مريمعيسي»  گکشت  قبال وصفشان  که  مسلمان «پيامبرانايندنبالو راپسر

پسر   : عیسی یعنی «بودازاوبود،مصدقپيشراكهتوراتكهدرحاليفرستاديم

 او به  که  درحالی  گردانیدیم  اسرائیل بنی  نپیامبرا  راه  کننده و دنبال  دهنده  را ادامه  مریم
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 قرار  خویش  و دعوت  دین  را اساس  کرد و آن می  حکم  مفاد آن  بود، به  مؤمن  تورات 

به»بود   داده انجيلو كرديماو عطا آنكهرا نوريهدايتدر واستو

  این  کند، نه می  تأیید و تثبیت را  آن  لکا حقایق «استازآنقبلتوراتكنندهتصديق

زیرا  «استمتقيانبرايايوموعظههدايت»  همچنان  انجیل «و»باشد   آن  ناقض  که

 گیرند. پند می  آن  از اندرزها و هدایات  اند که آنان فقط

 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ
 اهل  : به یعنی «كنند،حكمكردهنازلخدادرآنكههآنچبهانجيلاهلوبايدكه»

كساني»کنند   حکم  آن  به  که  دادیم  فرمان  انجیل  وفقكهو نازلآنچهبر خداوند

آنانحكمكرده  خارجند. پس  تعالی  حق  طاعت  : از دایره یعنی «خودفاسقندنكنند،

  و هراس  در دنیا، یا بیم  رغبت  انگیزه  نباید به  که بود  این  مسیحیان  به  دستور الهی 

از بعثت   قبل  انجیل  به  کردن  حکم ! کنند. آری  را ترك  انجیل  ، احکام ازمردم

در   انجیل  پیروان  که  است  روشن  حقیقت  ؛ این بود اما بعد از آن  حق صمحمدی 

 صبر محمد  در قرآن خداوند  که  بر آنچه  عمل  به  خودشان  جا از کتاب دینچن
 قبلی  شده  نازل  کتابهای  از احکام  بخش  آن  ناسخ  اند زیرا قرآن ، مأمور شده کرده  نازل

 باشد.  مخالف  آن  با احکام  که  است 

( را بر 22و 25، 24)  آیه  هر سه  که  جایز است»گوید:  می  ابومنصور ماتریدی  شیخ

  کافر، هم  هم (؛هللا  )بما انزل  حکم  منکران  ، یعنی کنیم  ( حملهللا  )بما انزل  حکم  منکران

  قول«. مسلمان  شخص  ، نه ، کافر است مطلق  و فاسق  اند زیرا ظالم فاسق  و هم  ظالم

  آنچه  به  : هر کس است  این  آیه  در هر سه  ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ﴿دیگر در تفسیر: 

و   خود ظالم  کافر، در حکم  تعالی  حق  نعمت  ، او بهنکند  حکم  کرده  نازل خداوند

 . است  خود فاسق  در فعل
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ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ   ڇ  ڇ

ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  

ۇ  ۇ  ۆ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ
ما»فرماید:  می صمحمد  حضرت  پیامبرش  به  خطاب  خداوند متعال  گاه آن اينو

به»  : قرآن یعنی «كتاب نازلسويبهحقرا كنندهتصديقكهدرحاليكرديمتو

 «است»  کرده  نازل  پیشین  بر انبیای  تعالی  حق  که  است  : کتابهایی یعنی «پيشينكتابهاي

  که چنان  است از شر  خیر و نهی  ، امر بههللا  سوی به  دعوت  هدربرگیرند  زیرا قرآن

:  یعنی «استمهيمنبرآنها»  ، قرآن آن  عالوه  به «و»  بر اینهاست  مشتمل  پیشین  کتابهای

  از آیات  بخش  آن  کننده تثبیت و  پیشین  شده  نازل  کتابهای  و درستی  شاهد صحت  قرآن

  آن  آیات  مخالف  که  است  بخش  آن  اند و ناسخ نگردیده  منسوخ  که  آنهاست  و احکام

:كهگفت(،بايد)هيمنهمعنايبهباتوجهپسباشد.  می

 . و ناظر است  مراقب  پیشین  بر کتب  ی قرآن 1

 . آنهاست  دینی  های و برنامه  قوانین  اصول  نگهبان  ی قرآن 2

  منسوخ و  محکم  شناخت  تنها مرجع  زیرا قرآن  است  لبو غا  بر آنها حاکم  ی قرآن 0

 باشد. آنها می

 پیشین  از کتب  و آیاتی  بر احکام  زیرا مشتمل  است  و مؤتمن  بر آنها امین  ی قرآن 2

 اند. گردیده  و متروك  گیرند، یا منسوخ قرار می  مورد عمل  که  است 

و  یهود  علمای  که  است از امور و احکامی  بسیاری  کننده بیان  قرآن  که  ی و نهایتا این 5

،  کریمه  آیه ( در اند. و لفظ )مهیمن برده  و در آنها دست  کرده  آنها را تحریف  نصاری

 . است  معانی  این  همه  شامل

علما  جمهور «.كنحكم»  در قرآن «كردهخدانازلآنچهبروفقآناندرميانپس»

  میان  نکردن  یا حکم  کردن  در امر حکم صپیامبر  گکاشتن ، مخیر آیه  نای  بر آنند که

:  یعنی «هواهايشانواز»کند.  می  ، منسوخ است  آمده« 20 مائده/«  در آیه  را که  کتاب  اهل
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بانكنپيروي»  پیشین  های امت  های ها و خواهش از هوس كهازحقيشدندور،

هر   زیرا پیروان  کرده  نازل بر تو خدا  که  از حقی  : با دورشدن یعنی «توآمدهسويبه

و   با اعتقادات  و مطابق  آنان مراد  کار بر وفق  هستند که  اندیشه  در این  و آیینی  دین

و   ، باطل قوانین  اند، هرچند آن کرده  خود دریافت  از پیشینیان  باشد که  و قوانینی  احکام

بردها و  ، با دست کرده  نازل ‡بر انبیا خداوند  که  ای حقیقی  از حکم یا  گشته  منسوخ

( زناکار  سنگسار )رجم  چون  یهود احکامی  که باشد. چنان  گرفته  فاصله  بشری  تحریفات

از   با پیروی !صمحمد  تو ای  نمودند پس  تحریف  را در تورات  و نظایر آن

شريعت»ها  امت «ازشماهريكبراي»  نکن  نحرافا یا  عدول  حق  ، از راه هایشان هوس

و   ، شریعت پیروانشان  را برای  و قرآن  ، انجیل : تورات یعنی «ايمقراردادهروشنيوراه

 های شریعت  شدن  از منسوخ  قبل  حکم  این  که  است  . گفتنی ایم قرار داده  روشنی  برنامه

 با خود صمحمد  حضرت  ، دیگر جز آنچه عد از آنبود اما ب  قرآن  وسیله به  پیشین 

شمارايكخواستواگرخدامي»  نیست  در میان  حقی  و راه  شریعت  اند، هیچ آورده

تانكردچنينولي»پیامبر   و یک  کتاب  ، یک شریعت  یک  با داشتن «گردانيدميامت

 کرده  برشما نازل  مختلف  ریعتهای: از ش یعنی «استشمابخشيدهبهشمارادرآنچه

از   امت هر  و فرمانبرداری  متابعت  ها؛ تا میزان شریعت  با اختالف «بيازمايد»  است 

باور دارد، یا  و  اذعان  و بدان  پایبند هست  آیا بدان  گردد که  نمایان  ، در عمل آن  شریعت

در   خریدار گمراهی و  گشته  تمایلم  هواها و هوسهایش  و به  کرده  را ترك  آن  که  این

 . است  گردیده  برابر هدایت

  رعایت  عالوه  ها، به شریعت  اختالف  های از حکمت  یکی  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

  آزمایش شود، ابتال و می  مختلف  زمانها و اشخاص  با اختالف  که  بندگان  مصالح

انجامپس»  هاست امت بر  ! مسلمانان  : ای یعنی «بگيريدسبقتنيككارهايدر

 اهلل  طاعت  سوی به خودشان   شریعت  بر اساس  که  هایی شریعت  غیرخود از اصحاب

بازگشت»کنید   عمل هللا  طاعت  خود، به  شریعت  و براساس  گرفته  اند، سبقت شتافته

بههمه يكجا سپسخداستسويشما كرديد،مياختالفدرآنكهآنچهدرباره،

  که  ، امری شماست  حال  مناسب  که  آنچه  به  با جزادادنتان «ساختخواهدشماراآگاه
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دیگر متمایز  را از یک  گروه دو  و این  افگنده  از شما جدایی  باطل  و اهل  حق  اهل  میان

 کند. می  را بیان  نیک  درکارهای  گرفتن  سبقت  به  سفارش  علت  جمله  گرداند. این می

  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی
  بر وجوب  تأکید مجددی  این«كن،حكمكردهخدانازلآنچهبروفقآنانوميان»

اگر  : یعنی «نكنپيرويآنانهايوازخواهش»  تاس  الهی  منزله  احکام  به  کردن  حکم

  حکم  میانشان  که  خواستی می  و تو هم  کنی  حکم  نزد تو آمدند تا در میانشان  کتاب  اهل

  که  آنچه  طبق  ، نه ایم کرده  بر تو نازل  باشد که  چیزی  با آن  موافق  باید حکمت  پس  کنی

واز»  آنهاست  شده تحریف  کتابهای در  که  آنچه  ، یا طبقطلبد می  آنان  هواها و هوسهای

كهبرحذرباشآنان فتنه،بهكردهخدابرتونازلازآنچهتورادربخشي؛مبادا

  عزوجل  خدای  که  کنیم می  مالحظه برند.  بیراهه  به  : مبادا تورا از آن یعنی «دراندازند

  کفار هشدار داد تا امت  فتنه  به  بودند ی نسبت و امین  عصومم  که  را ی با آن  پیامبرش

گردد   قطع  کلی به  امت  از این  هوا و هوس  اهل  اقتدا کنند و تا طمع  ایشان  به  ایشان

اعراضپس» ميكهبدان»  حکمت از پکیرفتن «كردنداگر آنانخدا بهخواهد را

  است  جهت  بدان  اعراضشان  این  شک  بدون : یعنی «برساندازگناهانشانكيفربعضي

  گناهشان  این  برساند که  از گناهانشان  کیفر برخی به را  تا آنان  کرده  اراده خداوند  که

و»،  ای آورده  همراه  به  که  آنچه  به  نمودن  و پشت از تو  از: روگردانی  است  عبارت

«.دنافرماننازمردمبسياريهرآينه

  حکم ، از یا حکومتی  یا گروه  یا امت  انسان  : هیچ که  کند بر این می  داللت  کریمه  آیه

  مصیبت ، روگردانی  این  سبب به خداوند  که  تابد، مگر این نمی روبر  خداوند متعال

  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس خواهد کرد. ابن  را بر او نازل  ای دنیوی

دیگر   با یک یهودی  قیس  بن صوریا و شاس  بن هللصلوبا، عبدا اسد، ابن  بن وید: کعبگ می

نزد   پس ! کنیم  رویگردان  او را از دینش  ، شاید بتوانیم نزد محمد برویم  گفتند: بیاییم

  یهود و اشراف  ما دانشمندان  که  دانی محمد! تو می  آمدند و گفتند: ای صخدا  رسول
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کنند  می  از ما پیروی  یهودیان  ، تمام کنیم  ز تو پیرویلکا اگر ما ا  هستیم  ایشان  و رهبران

  که  است  پیشنهاد این  ؛ آن دهیم می تو پیشنهادی  به  اینک  ورزند پس نمی  و با ما مخالفت

طلبید،   خواهیم  داوری  تو را به  خصومت  و ما در این  است  خصومتی  مان ما و قوم  میان

و از   آوریم می  تو ایمان  به  صورت  در این  که ، کن  حکم  آنان  ما علیه  نفع  تو به  وقت آن

 شد.  نازل  کریمه آیه  بود که  همان ! کنیم می  تو پیروی

  

ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   
  بر آیات  نیمبت  تو که  آیا از حکم پیامبر!  : ای یعنی «اند؟جاهليتآياخواستارحكم»

برآیند   را که  جاهلیت  دوران  کنند و حکم می  پشت  آن  به  رو برگردانده  است  الهی

  روایت  به  شریف  طلبند؟!. در حدیث می  است  آنان  های و هوس  فکری ، کوته جهل

  نزد خدای  مردم  منفورترین»فرمودند:   که  است  آمده ص اکرم  از رسول ك عباس ابن

  که  : کسی دوم طلبد. را می  جاهلیت  سنت  در اسالم  که  : کسی اند؛ اول دوکس  عزوجل

يقينكهمردميوبراي»«. بریزد  را بر زمین  طلبد تا آن می  ناحق  را به  شخصی  خون

بهتر از   حکمی ، یقین  : در نزد اهل یعنی «؟ازخدابهتراستكسيچهدارند،داوري

را   حکمی  همان فقط  و هوا که  جهل  اهل  وجود ندارد، برخالف خداوند  حکم

  هم  اساس و بی  باطل ، حکم  آن  که  سازگار باشد، ولو این  با هوسهایشان  پسندند که می

 باشد.

 بر  اسالمی  امت  تجدید حیات  دهد که می  کند و نشان می  داللت  یقین  بر فضیلت  آیه  این

 . نیست پکیر  امکان  در نهاد مسلمانان  یقین  ، جز با پرورش تو شریع  قرآن  مبنای

  که )یاسا( را  نام به  ما، تاتارها کتابی  در زمان»گوید:  می  آیه  بر این  کثیر در تعلیقی ابن

  های شریعت از  برگرفته  از احکام  ای و آمیزه  چنگیزخان  پادشاهشان  سیاستهای  برساخته

  پادشاه  خود آن  هواهای بر  آن  از احکام  و بسیاری  است  و غیره  سالم، ا ، نصرانی یهودی

  مقدم صوی  رسول  وسنت خدا  را بر کتاب  و آن  ساخته  ، حاکم است  مبتنی

باشد  می  واجب  با وی  جنگیدن و  کند، کافر است  چنین  از آنان  هر کس  گردانند پس می

 «.برگردد  ص  وی  سولو ر خدا  حکم  به  که  گاه تا آن
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  قابل  را نمونه  کثیر آن ابن  که  آنچه»گوید:  می« االساس»در تفسیر   سعید حوی  شیخ

  اسالمی  از کشورهای  در بسیاری  اکنون ، ما هم دیده  خودش  استشهاد در عصر و زمان

نیز فتوا   فتوایی  همان  و به  کنیم می  مشاهده  غیراسالمی  قوانین  حاکمیت  صورت به

  را که  ما هرحکومتی»افزاید:  می  سپس«. است فتوا داده  آن  کثیر به ابن  که  دهیم می

،  شناسیم شود، کافر می  شمرده  شهادتین  ، ناقض برآن  حاکم  ها و قوانین برنامه  مجموعه

  کفیر یکت  : حکم که  کنیم می  اضافه  را ولی  حکومت  آن  و پشتیبانان  مؤیدان  گونه  همین

کنند،  کار می  نظام  در آن  که  افرادی از  بر هر فردی  که  نیست  معنی  این  ، به حاکم  نظام

  شود ولی  کافر شناخته  ، نظامی نظام  یک  است  ممکن  گاهی  شود بلکه  کفر حکم  به

  فتوای  ی تابع  کفر بر افراد ی بنابر تعین  حکم  باشد پس  مسلمان  نظام  خود آن  رئیس

 «.است  و بابصیرتی  آگاه  شخص

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  
  آیات  این  سدی  روایت  . به است آمده  متعددی  روایات  آیات  این  نزول  سبب  در بیان

نزد   اما من : گفت  رفیقش  احد به  زوهبعد از غ  از آنان  یکی  شد که  نازل  دو مردی  درباره

پدید   یا خطری داد،  روی  ای تا اگر حادثه  آیم درمی  وی  آیین  و به  روم می  یهودی  فالن

  در شام  نصرانی  فالن نزد  هم  : من دیگر نیز گفت  سودمند باشد. آن  کار برایم  آمد، این

 . گیرم می  هپنا  وی  و به  آیم درمی  وی  آیین  به  رفته

دوستيهودونصاري!مؤمناناي»  و  همیاری  تا با آنان خدا  بجای «نگيريدرا

و   مواالت  با یهود و نصاری  اند که منافقان  سخن  این  : مخاطب قولی  کنید. به  پیمانی هم

  حق  س. سپ است  اعتبار ظاهر حالشان  ، به ایمان  به  کردند و وصفشان برقرار می  دوستی

ازآنانبعضي»فرماید:  می  را ذکر نموده  با یهود و نصاری  از مواالت  نهی  علت  تعالی

  نیز دوستان  و نصاری یکدیگر  دوستان  : یهودیان یعنی «ديگرندبعضيدوستان

نخواهند بود.   امر صادق نمایند هرگز در این  اگر با شما اظهار دوستی  دیگرند پس یک

با   و دشمنی صبا پیامبر در دشمنی  یهودیان  که  است  این  دیگر: مراد آیه  قولی  به
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آنانند، هرچند   و پشتیبانان  دوستان  و نصاری  نصاری  و پشتیبانان  ، دوستان ایشان  دعوت

  و مسلمین  باشند لکا کفار در برابر اسالم می و تضاد  خود نیز درگیر دشمنی  در میان  که

كس»هستند   ای واحده  ملت هر شماو دوستآناناز آنانرا جزو  «استگيرد،

  به  است  ، وعید و هشدار سختی جمله  .این است  و در شمار آنان  آنان  جمله : او از یعنی

هللهماناا»اند   متساهل  با یهود و نصاری  دوستی پیوند  در برقرارساختن  که  مسلمانانی

  با کفار، بر خود ستم  و دوستی  با مواالت  راکه  : کسانی یعنی «راستمكارانگروه

 . راست راه  سوی  به «كندنميهدايت»کنند  می

  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
كهكسانيپس»   دین در  و شک  قنفا  : بیماری یعنی «استبيماريدردلهايشانرا

در   گاه وآن «شتابندمييهودونصاري»با   پیمانی و هم  دوستی «دركهبينيمي»  است

ميمي»  با آنان  پیمانی هم  توجیه حادثهبهترسيمگويند: :  یعنی «برسدناگواريما

کنند:  یم  توجیه  گونه را این  خود با یهود و نصاری  و مواالت  ، دوستی بیماردالن

گردد و   ایشان  ازآن  و شوکت  دولت  گاه کنند، آن  غلبه صکفار بر محمد  ترسیم می

ما   بیاید. در زمان  بالیی بر سرما  آنان  از سوی  صورت  برافتد و در آن صمحمد  دولت

  پناه  هایی و شیوه  وسایل  شتابند و به می  آنان  خدمت  کفار و به  آستان  به  نیز منافقان

  که «رابياوردفتحهللاكهاستنزديكپس»گرداند   کفار نزدیک  آنهارا به  برند که می

  هم  زودی  به  وعده  الحمد این هلل  . که است  بر کافران صمحمد  و پیروزی  همانا غلبه

  هطایف  جنگندگان  که  سان تارومارگردیدند؛ بدین  یهود از مدینه  زیرا طوایف  یافت  تحقق

نضیر از  بنی  درآمدند و طایفه  اسارت  به  و کودکانشان  و زنان  شده  کشته  قریظه بنی

و   مشرکان  های سرزمین  دیگر: مراد، فتح قولی  خود تبعید گردیدند. به  سرزمین

امر» خداوند  زودا که «يا».  است  مسلمانان در کار  و رهایشی  گشایش  پدیدآوردن

و   یهود و همراهان  و شوکت  شکوه  که  امری  چنان بیاورد، «خودراازجانبديگري

و   منافقان  حال  امر دیگر، افشای  : مراد از آوردن قولی شکند. به  را درهم  پیمانانشان هم
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  قتل  فرمان  آنها و صادرنمودن  درون  پنهانی  های از اندیشه صخدا  رسول  آگاهانیدن

سرانجام»  آنهاست دلنچهازآتا پنهاندر آنها را بر   که  از نفاقی «اندداشتهخود

  بطالن  آشکار گشتن  سبب  به «گردندپشيمان»  واداشت با کفار  و مواالت  دوستی

  در عرصه  آن  خالف  کردند و ثبوت با کفار تصور می  مواالتشان  برای  که  و عللی  اسباب

،  در قلب  است  ای ، بیماری : نفاق که  است  این  ید دریابیمبا  را که  اصلی ، . بنابراین واقعیت

  ، والیت آن  نمود و مظهر اصلی  ، که یا کبر و غیره  کفر یا حسد یا کینه  بیماری  همچون

  آشکار،گاهی  و گاهی  است  پنهانی  گاهی  والیت  ؛ این است  و منافقان  با کافران  ودوستی

  همیشه باید  مؤمن  انسان  دیگر پس  ای شیوه  به  و زمانی  است  ای و شیوه  شکل  به

و   والیت و مظاهر  نفاق  های از شائبه  نهاد خویش  پاکسازی  و در جهت  بوده  هوش به

 ورزد.  ، تالش با کفار و منافقان  دوستی

  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  
مؤمنان» آياميو   اشاره  به  از آنان  کریمه  در آیه  ، که : منافقان یعنی «اينانگويند:

دیگر  یک  به  آشکار گردد، مؤمنان  منافقان  نفاق  چون ! . آری )أهؤالء( تعبیر شده

  اشاره  منافقان سوی  به   که و در حالی  ساخته  را مخاطب  یهودیان  گویند، یا مؤمنان می

كه»  نگویند: آیا اینا کنند، می می بهسوگندهايشانترينسختبودند خداامنرا

همراهخوردندكهمي ازشما در   و پشتیبانی  کردن با یاری «شمايندوهمدستجدا

اعمال».  هاست سوگند  غلیظترین«: جهد ایمان. » جنگ :  یعنی «نابودشدآنانامروز

. یا  گشت  دادند، تباه  انجام  هود و نصاریبا کفار و ی  در مواالت  منافقان  که  امروز اعمالی

  عنوان  به  عزوجل  خدای  از سخن  . این گشت  بودند، تباه  داده  انجام  که  هر عملی

 . در دنیا و آخرت«گشتندزيانكارپس» است  اعمالشان  بر هدر رفتن  ای گواهی
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ھ  ے  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  

ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  
  انواع از  ، کفر و نوعی مسلمانان  با کفار از سوی  مواالت  که  حقیقت  این  بعد از بیان

هر!مؤمناناي»پردازد:  می  مرتدان  احکام  بیان  به  آیه  در این  تعالی  ، حق ارتداد است

آوردكهميعرصهرابهخداقوميزوديبهخودبرگرددپسزدينازشمااكس

دوستايشان ايشانميرا و دوستدارد را او   قوم  مراد از این «دارندمينيز

  لشکرش و  ، ابوبکر صدیق است  داده  وعده  عرصه  را به  آوردنشان  سبحان  خدای که

( جنگیدند.  )مرتدان  رده  با اهل صخدا  رسول  ز رحلتبعد ا  اند که و تابعین  از صحابه

  آیند و با مرتدان می  بعد ازایشان  گیرد که بر می را در  مؤمنانی  همه  کریمه  آیه  همچنان

  جنگیدند، یا در آینده  با مرتدان  که  مؤمنانی  این  زمانها. پس  جنگند؛ در همه می

  پروردگار متعال  و ستایش  مدح در  هستند که  عظیمی  اوصاف  دارای  جنگند، همگی می

  را دوست  عزوجل  خدای  ایشان : که  وصف  این  ، چون است  گر شده جلوه  از ایشان

وبروفروتنمهربانبامؤمنان»:  آنان که  دارد و این می  شان دارند و او نیز دوست می

و   و فروتنی  و شفقت  عاطفه  مؤمنان برابر : در یعنی «گيرندوسختطبعدرشتكافران

  وصف  این  گکارند و چون می  نمایش  را به  فرازی وگردن  و غلظت  برابر کفار، شدت در

:  یعنی «ترسندنميمالمتگريهيچكنندوازمالمتميجهادهللادرراه»:  که  بزرگ

  اصال به  هستند که  سرسختو پایدار و   راسخ  خویش  و عمل  در عقیده  حدی  به  آنان

و   از حق  و نفرت  حسد و بغض  انگیزه  به  که  شیطان  حزب و  حق  دشمنان  های نیرنگ

  را زشت  هایشان ها و زیبایی و خوبی  تحقیر و تمسخر قرارداده را مورد  ، مؤمنان آن  اهل

 دهند. نمی  اهمیتی و  ارزش  سازند، هیچ گر می جلوه  را معیوب  ها ومفاخرشان و کارنامه

 صخدا  رسول  من  خلیل»فرمود:   که  است  آمده ابوذر  روایت  به  شریف  در حدیث
 داد:  چیز فرمان هفت  مرا به

 . کنم  و نزدیکی  دوستی  با مساکین  که  ی این 1

 خود.  فرادست  به  ، نه خود بنگرم  فرودست  به  همیشه  که  ی این 2

 کنند.  پشت  من  به  ، هرچند آنان ( را بجا آورم )پیوند با نزدیکان  مرح  صله  که  ی این 0
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 . نکنم  درخواست  چیزی  از کسی  که  ی این 2

 باشد.  ، هرچند تلخ را بگویم  حق  سخن  که  ی این 5

 . نترسم  مالمتگری  هیچ  و مالمت  از سرزنش خدا  در راه  که  ی این 2

 در  از گنجی  کلمات  زیرا این  ( را بسیار بگویمهللباا اال  قوه ال و  حول )ال  که  ی و این 4

 «.است  سبحان  خدای  زیر عرش

بهآنكهاستالهيفضل»ذکر شد:   که  اوصافی «اين» ميهركهرا دهدبخواهد

داناست گشايشگر  بسیار  و رحمتش  فضل  که  است  وی  از گشایشگری «وخداوند

را  آن  شایستگی  بخشد که می  کسانی  را به  اوصاف  این  که  است  وی  و از دانایی  است

 باشند.  داشته

زیرا   است  کریم  از ابعاد اعجاز قرآن  ، نمایانگر بعدی کریمه  آیه  این  که  باید دانست

بود و   نکرده ظهور  در میانشان  پدیده  هنوز این  دهد که خبر می  از ارتداد اعراب  درحالی

ظهور کرد و در عهد  ارتداد  پدیده  د از مدتیبع ! . آری رفت شمار می به  امر غیبی  کی

از   بزرگی  قبایل  که  طوری  به داد  خود را نشان  ای گسترده  شکل  به  ابوبکر صدیق

 مرتد شدند.  گروه  یازده  مجموع و در« سلیم بنی»و « فزاره»و « غطفان«  ، چون اعراب

  

ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ ې  ې  ې  ى 
اوليكهنيستجزاين» تنها و   ولی  و تعالی  : خداوند تبارك یعنی «استهللشما،

 «و» است  هر مسلمانی  ذمه  عین  فرض  با وی  و مواالت  داشتن  دوست  که  است  یاوری

كسانياند؛همانوردهآايمانكهوكسانياوسترسول»شما   ولی  که  نیست  جز این

ميكه برپا را ميدارندوزكاتنماز ركوعكهدهنددرحاليرا  مراد از «انددر

اند  خاضع و  خاشع  که  : نماز را درحالی . یعنی است هللا  برای  و خضوع  : خشوع رکوع

جویند،  نمی  رتریب  آنان و بر  بر فقرا تکبر نورزیده  که  را در حالی  دارند و زکات برپا می

  صیغه  به  کریمه  ( رادر آیه )ولی  اند. خداوند متعال فروتن  پیوسته  ایشان  پردازند پس می

دهد   توجه  حقیقت  این  تا به ؛ است  یاد شده  جمع  یک  از والیت  که  مفرد آورد درحالی
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...«  اولیاؤکم«  عجم  صیغه  و اگر به  است  تبع  غیر وی  و والیت  اصل  وی  والیت  که

 نبود.  مطرح  و تبعی  ، اصل فرمود؛ دیگر در سخن می

  

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی
وپيامبراوومؤمنانكهوهركس»   که ، چرا پیروز است «خودبداندراوليخدا

همانحزب»   یاری  به  هستند که  : مؤمنانیخدا  حزب «پيروزمندانندخدا

 بر  پیروزی  وعده  کسانی  به  عزوجل  ، خدای ترتیب  این  اند. به  برخاسته خدا شریعت

 بگیرند.  دوستی  را به  و مؤمنان  او و پیامبرش  دهد که می  دشمنانشان

با   قینقاع بنی  یهودی  طایفه  : چون است شده  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان

، از  داشت  آنان با  که  پیمانی  بر اساس  منافق  ابی بن هللد، عبداجنگیدن صخدا  رسول

  ترسم از روز بد می  که  هستم  مردی  : من گفت می  که  سر باز زد درحالی  مسلمانان  یاری

و   او نیز دوستان  که  صامت بن اما عباده ! دارم بر نمی  دست  و از اتحاد با دوستانم

با   و دوستی  و از حلف رفت  صخدا  ، نزد رسول داشت  یهودیان از  زیادی  پیمانان هم

: از  ید کرد و گفت خلع ، با آنها داشت  هک  تعهداتی  و از تمام  جست  برائت  یهودیان

  بیزاری  و پیامبرش خدا  بارگاه  به  کافران  با این  و دوستی  و والیت  سوگندی هم

 . جویم می

  مسلمانی  بر هر فرد و هر جمع  اند پس کرده  را بیان هللا  بحز  ، اوصاف آیه  سه  این

 یاخیر؟.  در او هست  اوصاف  آیا این  بیندیشد که  خود بنگرد و نیک  به  که  است

  

ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت    ىت  يتجث  

مث  ىث  يث     حج              مج  جح
ازكسانياند،چهگرفتهريشخندوبازيشمارابهدينراكهكساني!مؤمناناي»

  این «خودنگيريد،دوستانازكافرانوچهشدهدادهكتابآنانازشمابهپيشكه

تمسخر و   را به خدا  دین  کند که می  نهی  با کسانی  پیمانی و هم  از مواالت  آیه

با   مخالفت  ورطه  به  که  کسانی  در تمام  است  عام  معنی  گیرند و این می ریشخند
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  اسالم  به  که  هایی بدعت  و اهل  کتاب  ، اهل از مشرکان  افتند؛ اعم درمی خدا دین

 و  و یاری  و گرد دوستی «مؤمنيد،ازخداوندپرواكنيدراستيواگربه»اند   منتسب

  دینتان  آنان  نباشد که  نگردید، چنان  و رسولش با خدا  دشمن  با گروههای  پیمانی هم

کار آنها   این باید  بگیرید بلکه  دوستی  را به  ، آنان بگیرند اما شما در مقابل  مسخره  را به

 شود.  شما، مقابله  از جانب  با انکار و دشمنی

از   ، نهی آیه  کرد، این  نهی  با یهود و نصاری  ( از مواالت51)  اگر آیه  که  کنیم می  مالحظه

ها و دیگر  بودایی ، هنود، پرستان ، آتش ، مشرکان از ملحدان  کفار، اعم  با همه  مواالت

 گیرد. را دربر می  معاند با اسالم  های فرقه

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  جح   

چون» ميسويبهو ندا آننماز بهكنيد، بازيمسخرهرا   برخی «گيرندميو

گفتند:  می و  گرفته  مسخره  را به  شنیدند، آن را می  أذان  صدای  که  هنگامی  به  ازیهودیان

  و سجده  خاستند و رکوع نماز برمی  به  مسلمانان  و چون کند!  خدا دروغگو را لعنت

استآنسبببهاين» کردند می  را مسخره  ایشان خندیدند و می  مسلمانان  کردند، به می

  و شیوه  تمسخر، شأن استهزا و  عادت  زیرا نفس «انديشندنمياندكهمردميآنانكه

  مورد تمسخره  حق  شعائر دین  که  آن  رسد به  ، چه است  مغزان  و سبک  نابخردان

 قرارگیرد.

  هکعب  سوی به  قبله  تحویل  هنگام  به  بعد از هجرت  : أذان که  است  آمده  در روایات

« داراسالم» و« دارحرب«  میان  جداکننده  و نشانه  از شعائر اسالم  شد و أذان  مشروع

  فرستادند، به جهاد می  را به  ( ای )سریه  جنگی  گروه  چون صخدا  رسول  که چنان  است

  سالح  به  را شنیدند، دست  أذان  صدای  و سرزمینی  اگر در محله  دادند که دستور می  آنان

 برند.  را نشنیدند، حمله  أذان  صدای  رند و اگر در آننب
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ    ٿ      ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ
اي» به!كتاباهلبگو: جز اينآيا عيبخاطر ما یا با ما ستیزه  «گيريدميبر

برماوخداوآنچهبهكه» هستید:  ا بدبینم  به  ورزید، یا نسبت کنید، یا انکار می می 

نازلپيشآنچه ما ايماناستشدهاز  ما  دانید که می  خوبی  به  که درحالی «داريم،

بيشترشماكهاستخاطرآنجزبه»رفتار شما با ما   شیوه  این «وآيا»هستیم؟   برحق

و   جویی عیب ! ؟ آری هللاوامر ا  امتثال  وزهاز ح  رفتن  و بیرون  ایمان  با ترك «فاسقيد؟

 . شماست  و نافرمانی  از فسق  انکار شما ناشی

  

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
  مردمی در اینجا  کند که می  روشن  پیامبرش  را به  حقیقت  این  سبحان  خدای  گاه آن

  که  است  کفرشان  و آن  گفت  را عیب  باید آن  واقع به  که  عیب  و دارای  هستند نکوهیده

  و خشم  لعنت  این  که گردید تا بدانجا  بر آنان  وی  و خشم  سبحان خدای  لعنت  موجب

ازاينبدترآياشمارابه» صپیامبر  ای «بگو»انجامید:   آنان  مسخ  نامیمون  فرجام  به

خبرهللادرپيشگاه»  برگشت  قابل و غیر  اعتبار کیفر ثابت  : به یعنی «اعتبارمثوبتبه

شانخدالعنتكههمانان»:  دهم می تر خبر بد عاقبت  مردم  شما را از این  اینک «؟دهم

برآنان»  نموده  طردشان  خویش  : از رحمت یعنی «كرده آنانگرفتهخشمو ارو

  صورت  را به  و برخی  بوزینه  صورت  را به  : برخی یعنی «گردانيدوخوكانبوزينگان

  را به  روز شنبه  شکنان حرمت  سبحان  یهودند زیرا خدای  کرد. مراد قوم  مسخ  خوك

  آید ی و از نصاری می« اعراف«  سوره در  آن  داستان  تفصیل  که کرد ی چنان  مسخ  بوزینه

(: غالبا در مورد  کرد. )مثوبت  مسخ  خوك  رابه  بر عیسی  شده  نازل  مائده  کراننیز، من

 «و».  کار رفته به  کیفر و مجازات  معنای  به  آیه  این رود اما در کار می به  و نیکی  احسان

پرستند.  را می  طاغوت  که  : کسانی یعنی «طاغوتپرستشگران»  نیز گردانید از آنان

كه»  است  یا کاهن شیطان:  طاغوت منزلتاينانند نظر   در روز قیامت  و جایگاه «از
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راه» از و پندارند،  می  مسلمانان  در مورد گمراهی  آنچه  پس «ترندگمراهراستبدتر

 باشد. می  خودشان  الحال وصف  این  بلکه  است  اساس بی ناروا و

  

ں  ڻ  ڻ        ڻ   ڻگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  
ميوچون» مينزدشما ايمانآيند، و» کنند می  : اظهار اسالم یعنی «آورديمگويند:

! نزد صپیامبر  : ای یعنی «اندرفتهاباكفربيرونوقطعباكفرواردشدهكهآنحال

شنیدند؛  از تو  آنچه  رفتند پس  د شدند و باز با کفر از نزد تو بیرونکفر وار  تو در حال

  وضع  همان  بودند، به  وارد شده  که  طوری  همان  نکرد بلکه  تأثیری  هیچ  قطعا در آنان

از کفر و اظهار  در نزد تو «داشتندميپنهانآنچهبهداناتراستهللوا»رفتند   بیرون  هم

 تو.  برای  ظاهری  شادمانی  کردن با آشکار  ، همراه داشتند از اسالم می

  

ۓ  ڭ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ   ۀ  ۀ 
بينيمي» را  ، یا از یهود، یا جمعا از هردو گروه : از منافقان یعنی «راازآنانوبسياري»

گناهكه  «و»شتابند  می  شرك  سوی ، یا به دروغ  سوی : به یعنی «كنندميشتابدر

در   سوی شود، یا به می  متعدی  دیگران  به  که  ستمی : یعنی «تعدي»  سوی شتابند به می

حرامخواري»  سوی به ورزند می  نیز شتاب «و»  گناهان  از حد در ارتکاب  گکشتن

انجامبدياعمالچهواقعا»  است  و مخصوصا رشوه  حرام  : مال سحت «خويش

«.دادندمي

  

ۅ  ۉ     ۋ  ۅ         ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ
نهيشانوحرامخوارگيشانگفتنراازدروغ،آنانودانشمندانچراخداپرستان»

و   حرامخواری ، دروغگویی  چون  منکراتی از را  مردم  : چرا علمایشان یعنی «كنند؟نمي

ازمنکر را   کنند و نهی نمی  ، نهی یافته  شیوع  در میانشان  که  و ظلم  رشوت

کار   این  است بد  : چه یعنی «دادندميانجامآنچهبداستچهراستي»اند؟  فروگکاشته
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اند  فرورفته  گناه و  در حرام  بینند که را می  خویش  و مردم  قوم  که  و کردار علمایشان

امر   این  به  اهمیتی  هیچ  که  آن  گکارند، بی خود وا می  حال ، آنها را به با وجود آن  ولی

 کشند.  درهم  چهره  منکرات این  برآیند، یا از مشاهده  حالت  ند، یا در صدد تغییر اینبده

 تارك  علمای  را که «خواص»،  آیه  در این  سبحان  خدای  که  کنیم می  مالحظه

  که  توبیخی تر از سخت  و حتی  وجه  شدیدترین  اند، به« ازمنکر نهی»و « معروف امربه» 

علما از   زیرا این کند می  و سرزنش  ، توبیخ روا داشته  گناهان  این  دگاندهن انجام  در حق

تر و  بد فرجام روزتر و  تر و تیره ، بدبخت آلوده  و حرام  و ستم  گناه  به  جاهالن  آن

  فریضه  در موضوع  را که  عالمی  دارد آن  ببخشاید و نگه  سبحان  خدای  ترند. پس مجرم

  آمده  ترمکی  صحیح کند. در می  خود قیام  مسؤولیت  از منکر، به  نهیو   معروف  به امر

  نگیرند، نزدیک  ظلم  ارتکاب را از  وی  را ببینند اما دست  ظالم  مردم  که  گاه آن: » است

  روایت  عباس از ابن«. خود درافگند از نزد  عام  عکابی  را به  آنان خداوند  که  است

 «.باشد علما می  با توبیخ  در رابطه  قرآن  آیه  شدیدترین  آیه  این»ود: فرم  که  است  شده

 

ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئۈئ  ېئ   

ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ     يئ  جب      حب  خبمب  ىب        يب     ېئ   

جت  حت  خت  متىت   يت  جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ   
:  گفت  شد که  نازل  یهودی« فنحاص«  درباره  آیه  این  که  است  آمده  نزول  سبب  یاندرب

، «181 عمران/  آل» ( نیاز و ثروتمند هستیم خدا فقیر و ما بی):  ﴾پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ﴿

  یهودی  درباره  آیه  این دیگر:  قولی  به 1زد.  ای بر او سیلی  ابوبکر صدیق  هنگام  در این

 کند. نمی  و انفاق  است بخیل   پروردگارت محمد!  : ای گفت  شد که  نازل  ریدیگ

  اینجا این ی در  علیهم هللا ی لعنه  مراد یهودیان «استخدابستهگفتند:دستويهوديان»

دستهايبستهگردنبه»  است  ی بخیل هللخداوند ی العیاذ باا  که  است   این «آنانباد

باشد   این  مراد آیه  جایز است  گرفتار گردند. همچنان  بخل  : به که  آنان  علیه  تاس  نفرینی

                                                 
1

 «.عمران  /آل181«  آیه  کنید به  نگاه 
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سببوبه»شود  می  بسته ، در آخرت  در دنیا، یا با عکاب  با اسارت  آنان  : دستهای که

لعنتآنچه ، از  است  بسته خدا  دست گفتند:  که  آن  سبب : به یعنی «شدندگفتند،

  : چنان یعنی «استاوگشادهدستهردوبلكه»شدند.   دور ساخته دخداون  رحمت

جود و سخا و   در منتهای  تعالی  حق  پندارید بلکه می  ملعون  شما یهودیان  که  نیست

،  است  در آسمانها و زمین  که  هایی نعمت  همه قراردارد، آیا این  دستی  و گشاده  بخشش

  که  کنیم می  مالحظه باد!  و ثنا بر وی  سپاس اوست؟  فبالکی  دستان  فضل  جز ثمره

  به  آنان  در پاسخ  سبحان  (! اما خدای است خدا بسته مفرد گفتند: )دست  صیغه  به  یهودیان

  خویش  ود و سخایج  ( تا منتهای است او گشاده   هردو دست  فرمود: )بلکه  تثنیه  صیغه

  با هر دو دست  که  است  جواد در آن  یک  سخای جود و  اوج  که دهد، چرا  را نشان

  سبحان  خدای  و انفاق  : بخشش یعنی «كندميبخواهدانفاقكههرگونه»خود ببخشد 

  دارد و اگر هم می  را گشاده  و روزی  اگر بخواهد رزق  پس  اوست  مشیت  مقتضای  به

لکا اگر   اوست  و تنگدستی  گشایش  گرداند زیرا پدیدآورنده می  راتنگ  بخواهد آن

  باشد. در حدیث او می  بالغه  حکمت  مقتضای  نیز به  گرداند، این  را تنگ  ونعمت  روزی

 همانا دست»فرمودند:   که  است  آمده ص اکرم از رسول  ابوهریره  روایت  به  شریف

توسويبهاآنچهوقطع»«. کند... نمی  کم  چیزی  ، از آن و انفاق  و بخشش  خدا پر است 

بر»  نیکوست  احکام  دربرگیرنده  که  از قرآن «شدهپروردگارتوفروفرستادهازجانب

بسياريطغيان كفر آنانو :  یعنی «افزايدمي»  از یهود و نصاری  : بسیاری یعنی «از

در   که  و حسدی  رشک  سبب افزاید، به می  آنان  برتو، بر کفر و طغیان  منزله  آیات

تاروز»  یهود و نصاری  میان یهود، یا در  : در میان یعنی «آنانودرميان»  است  نهادشان

پکیرد و اگر  نمی  هرگز انقطاع  و کینه  دشمنی  این  که «افگنديموكينهدشمنيقيامت

و   ظاهری  پدیده  فقط یک  این شود،  مشاهده  در میانشان  هم  ای پیمانی و هم  اتفاق

كه»  است  نمایشی برايآتشيهربار آنجنگرا خداوند خاموشبرافروختند، را

  آن  کردند و برای  بسیج صخدا  رسول  جنگ  را به  جمعی  : هربار که یعنی «ساخت

را   و نیرویشان  را پراکنده  جمعشان  سبحان خدای نمودند،  و نیرو آماده  سازوبرگ

آنها  ! آوردند. آری  چنگ  به  بردند و نه سودی  ازپیش  کاری  نه  پس  ساخت  متالشی
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آورند اما  و نیرو گرد می  ساز و برگ  آن  و برای  کرده  افروزی جنگ  اسالم  علیه  پیوسته

گکارد. در عصر  می  سرانجام اثر و بی را بی  ها و تکاپوهایشان تالش این   عزوجل  خدای

  که  سبب  پیروز نگشتند، مگر بدین  ز نبردها بر مسلمانانا  در برخی  ما نیز یهود ونصاری

زمين»بود   نشده  برافراشته  اسالم  نام به  جنگیدند که می  پرچمهایی برابر در در بهو

 جهد و جد  فسادبار و فسادانگیز است  که  اعمالی  : در ارتکاب یعنی «كوشندميفساد

 از بزرگترین  اسالم  اهل  علیه  و توطئه  اسالم  نابودی  در جهت  تالش  ورزند، که می

 ملتها نیز از  اخالق  انتشار فحشا و نابودی  که چنان  است  فسادانگیزیهایشان  مصادیق 

«.داردنميرادوستوخداوندمفسدان»باشد  می  مفاسد بزرگشان

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
 ، است  آورده  همراه  به ص محمد  که  آنچه  به «آوردندمينايماكتابواگراهل»

اگر  «و» اند کار مأمور شده  این  بر خود به  الهی  شده  نازل  های در کتاب  که  طوری همان

  دعوت و انکار  خداوند متعال  به  شرك  ، که از گناهان «كردندميپرهيزگاري»

اند، هرچند  شده  مرتکب  که «راطعاگناهانشانق»  آنهاست  از بزرگترین ص اکرم رسول

آنانزدوديممي»  است  بسیار و گوناگون  هم بهو پرنعمت»  بهشتی «بوستانهايرا

 بودند.  درآمده  دیگر در شمار مسلمانان  چراکه «آورديمدرمي

  

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

ڃ  ڃ  ڃ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ 
  که در آنها را  مندرج  : اگر احکام یعنی «داشتندرابرپاميوانجيلتوراتواگرآنان»

راآنچه»  اگر آنان «و»داشتند  ، بر پا می است  آن  از جمله  ص محمد  رسالت  به  ایمان

داشتند  امی، برپ الهی  کتب از دیگر «استشدهبرآنهانازلپروردگارشانازسويكه

باالي» از پاهايشان»  آسمانی  از برکات «سرشانقطعا زير از و  زمینی  ازبرکات«

بر   آن  وتعدد انواع  و کثرت  و روزی  رزق  اسباب  شدن با فراهم «شدندبرخوردارمي»
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  گشایش  سبب  عزوجل  خدای  طاعت  به  عمل  که  کند بر این می  داللت  کریمه  . آیه ایشان

ميان»  است  زقر هستندميانهگروهيآناناز  هللعبدا  ی چون  مؤمنانشان و آنان «رو

اقتصاد و   تعالی  حق»گوید:  کثیرمی هستند. ابن  از نصاری  ای و طایفه  و پیروانش  سالم بن

  از مقامات  روی میانه  که  ذکرکرد درحالی  یهود و نصاری  مقامات  را بلندترین  روی میانه

  در سوره  که ، چنان«باشد می  آن  ( فوق )سابقین  و مرتبه  است  امت  توسط اینم

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿:  است آمده« 02فاطر/»

و»خواهد آمد.   و تفسیر آن  ترجمه  . که ﴾ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  

آنانبسياري و از   اصرار ورزیده  بر کفرشان  اند که کسانی  آنان «بدكردارندچهاز

 تابند. سربر می  ایشان  رسالت  به  آوردن وایمان صمحمد  دعوت  اجابت

  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  

ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  
جانبآنچهپيامبر!اي» از ابالغشدهنازلسويتبهپروردگارترا در  «كن،

  عزوجل  خدای  از سوی  را که  آنچه  مأمور شدند تا تمام صدستور، پیامبر خدا این

  چیز از احکام  نکنند و هیچ  را پنهان  از آن  برسانند و چیزی  مردم  ، به شده  نازل  ایشان به

  را به  آن  نگکارند بلکه  راز در میان  عنوان به  بر خود را، با احدی  الهی  منزله  عارفو م

  انجام  آن شکل  ترین شایسته  را به  مأموریت  این صخدا  کنند. و رسول  ابالغ  همگان

تو بگوید:   به  هر کس»فرمود:   کند که می  اهلل عنها روایت رضی  از عائشه  دادند. بخاری

  خدای  که  حالی در  ساخته  را پنهان  الهی  و امور منزله  از احکام  چیزی صمحمد

او   که ؛ بدان﴾چ  چ  ڇ  ڇ﴿:  که  است  داده  مأموریت  او چنین  به  عزوجل

اگر » فرمود:  که  است شده  اهلل عنها روایت رضی  از عائشه  همچنان«. دروغگوست

درمورد   را که  آیه  بود، باید این می  از قرآن  چیزی  کننده پنهان صمحمد  حضرت

را   و چیزی): ﴾چ چ  چ چ ڃ ڃ﴿کرد:  می  پنهان  است  با زینب  ایشان  ازدواج

  ، با آن ترسیدی می  و از مردم  کردی می  خود پنهان  بود، تو در دل  آن  خدا آشکارکننده  که
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: اگر  یعنی «نكنيواگرچنين»«. 04 احزاب/» (... بترسی  از وی  خدا سزاوارتر بود که  که

نرساندهپيامش»  سازی  پنهان  هرچند تا مدتی را،  منزله  آیات  از این  برخی و  «.ايرا

، در  مردم  به  الهی  پیام  بعد از رساندن صخدا  رسول  بود که  امر تبلیغ  خاطر اهمیت به

شما   را به  الهی  آیا پیام ؟بلغت  هل»گرفتند و فرمودند:   را گواه  جا آنان چندین

وخداتوراازگزند»دادند.   گواهی  ایشان  از سوی  رسالت  ابالغ به  و مردم«. ام؟ رسانده

خداوندهرآينه»:  مابعد آن  دلیل در اینجا، کفاراند، به  مراد از مردم «داردمينگاهمردم

هدايتكافرانگروه  اند، نکرده  را انتخاب  هدایت  خود راه  زیرا آنان «كندنميرا

بعد   نماید زیرا از امروز به نمی  راهتو   به  و گزندی  آسیب  را بر رساندن  ، آنان گونه همین

  توآسیبی  باشند به  خواسته  که  کسانی  از کید و توطئه  ای وسیله  هیچ تو را بی  منان  خدای

  از جانب  که  آنچه  همه  تو در ابالغ  فراروی  مانعی  دیگر هیچ  دارد پس می  برسانند، نگاه

 . نکن  راپنهان  از آن  دارد لکا چیزیشود، وجود ن می  وحی  سویت  به  تعالی  حق

  این دهد تا می  حفظ و حمایت  رو وعده  ازآن  رسولش  به  آیه  در این  سبحان  خدای

خود از   در امر نگهداشت صخدا  رسول  اندیشی گویا مصلحت  را که  دشمنان  توهم

اهلل  رضی  عائشه نماید. از  فعدارد، د وا می  الهی  پیام  کردن  پنهان  را به  ، ایشان مردم  آسیب

  مورد حراست  اصحابشان  از سوی صخدا  رسول»فرمود:   که  است  شده  عنها روایت

  را از قبه  شد، سر خویش  نازل ﴾ژ  ژ    ڑ  ڑک﴿  آیه  گرفتند و چون قرار می

مرا   وجلعز  بازگردید زیرا خدای ! مردم  فرمودند: ای  نگهبانان  به  و خطاب  آورده  بیرون

  جان  علیه  فراوان  ها و سوءقصدهای توطئه و هر کس«. گرفت  خویش  نگهبانی  در پناه

اینها،   رغم  قراردهد و به  را مورد بررسی  آنان ، یهود وغیر قریش  را از جانب صپیامبر

  معجزه  این  نماید؛ کمال  ها مالحظه توطئه  این  آسیب را از صحضرت  آن  ماندن  سالم

 یابد. ا درمیر
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ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  

ہ  ہ        ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ    ۇ
 بن  نافع فرمود:  که  است شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان ك عباس از ابن

 ص اکرم  رسول از یهود، نزد  حرمله  بن  و رافع  صیف  بن  ، مالک مشکم  بن  ، سالم حارثه 
  آنچه  و به  هستی  ابراهیم و آیین   دین  به  که  پنداری آیا تو نمی محمد!  آمدند و گفتند: ای

  از سوی  راستی  اینها به  هک  دهی می  و گواهی  داری  ایمان  نزد ما است  از تورات  که

  گویید ولی می  که  است  چنان ! ریآ»فرمودند:  صخدا  ؟ رسول است  خداوند متعال

از شما در امر   پیمان  در مورد گرفتن  در تورات  را که  شما بدعتها پدید آوردید و آنچه

بودید،   شده  مردم  به  آن  مأمور تبیین  که آنچه   ، انکار کردید و به است  آمده  من  تصدیق

،  است  چنین  که  گفتند: حال«. جستم  ئتبرا  هایتان بدعت  نیز از این  کفر ورزیدید لکا من

،  جوییم می  ، تمسک ما است  در دست  آنچه  و به  قرارداریم  هدایت و  ما بر حق  که  بدان

در   عزوجل  خدای  بود که  همان ! کنیم می  از تو پیروی  و نه  آوریم می  توایمان  به  لکا نه

برچيزيكتاباهلاي» صپیامبر  ای «بگو»نمود:   نازل  پندارهایشان رد این شما !» 

: تا  یعنی «ايدنكردهعملوانجيلتوراتبه»  که  گاه آن «نيستيدتا»  و هدایت  ازحق

  وجود دارد ی و از جمله  و انجیل  در تورات  هک  ای اوامر و نواهی  تمام  به  که  گاه آن

نیزتا  «و»اید  نکرده  ی عمل  با وی  و پرهیز از مخالفت صاز محمد  پیروی  دستور به

،  است  قرآن  که«استشدهنازلپروردگارتانشماازسويبهراكهآنچه»برپا ندارید 

و»کند  نمی پیدا  اخیر، صحت  کتاب  این  به  عمل  ، بدون دو کتاب  آن  به  عمل  چرا که

ازبسياريوكفر،برطغيانشدهتونازلسويبهپروردگارتازجانبقطعاآنچه

افزاید  می  طغیانشان بر  و طغیانی  بر کفرشان  ، کفری قرآن  : نزول یعنی «افزايدميآنان

  را بس  گروه  بر این  خوردن وافسوس  : دیگر دریغ یعنی «مخوركافراندوهبرقومپس»

 . نیست  نیازی  هیچ  ایمانشان آنها و ، تو را به مؤمنت  با وجود پیروان  که  و بدان  کن
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
كسانيايمانكهكساني» و صابئينيهوديكهآوردند و  معنای  بیان «شدند،

از  «هركس»  انجیل  : حامالن یعنی «ونصاري»  گکشت« 22 بقره/«  ( در سوره )صابئین 

برآنانترسينهآوردوكارنيكوكندپسايمانخداوروزآخرتبهكه»  نآنا

  که  طوایف  از آن  ، هرکسی بنابراین «شوندمياندوهگينونه» هلللقاءا  در هنگام«است

  دهد، البته  انجام  شایسته  باشد و کارهای  داشته  و خالصانه  راستین  باورها ایمانی  این  به

  زیانی  هیچ او  به  و اعتقاد سابقش  اندیشه  ، یعنی نیست  و اندوهی  بیم  بر او هیچ

 رساند. نمی

و   نصرانیان ، : یهودیان که  براین  منعقد است  مسلمانان  اجماع  که  است  یادآوری  بایسته

  دوزخ  هلاز ا اند، نشده  اما مسلمان  رسیده  آنان  به صخدا  رسول  دعوت  که  صابئیانی

 باشند. می

  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ
بني» از ما به»  بر توحید و یکتاپرستی «گرفتيمپيماناسرائيلهمانا آنانسويو

فرستاديمپيامبراني  بشناسانند و از مخالفتها  آنان  را به  دین  ها و قوانین تا برنامه «را

راآورد،گروهيدلخواهشانبرخالفاحكاميپيامبريكههرگاه»دهند اما   شان بیم

كشتنددادندوگروهينسبتدروغبه  را دروغگو  پیامبران  از آن  : برخی یعنی «را

انبیا  از  وی  و امثال  ، عیسی شدگان  تککیب  از جمله  کشتند، که  را هم  و برخی  انگاشته

 .علیهما السالم ، زکریا و یحیی شدگان  و از شمار کشتههستند 
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
كه» پنداشتند نيستايفتنهو كار   آزمایش  پنداشتند که  اسرائیل : بنی یعنی «در

مککور   پیمان  به  شان پایبندی  ها ی در کار نخواهد بود تا میزان سختی  ی با انواع  وامتحانی

  بود که خاطر این  به  پندارشان  این  که  است  آشکار شود. گفتنی  واقعیت  در عرصه

  امتحان  ازسودای  بنابراین« 18 مائده/( » هستیم  وی  خدا و دوستان  گفتند: )ما فرزندان می

کور و از   هدایت  راه  : از دیدن یعنی «كوروكرشدندپس».  باشیم خاطر می  آسوده

پیامبر را « اشعیاء»و   ورزیده  مخالفت  تورات  با احکام  که  گاه کر شدند، آن  حق  شنیدن

را از   و قحطی «پذيرفتراآنانخداتوبه»کردند   توبه  که  بعد از آن «سپس»کشتند 

  که  است  اعمالی  به  اشاره «شدندكوروكرازآنانديگرباربسياري»؛  برداشت  آنان

  حضرت  جان  قصد به فرزند زکریا و سوء  یحیی  کشتن  شدند؛ چون  مرتکب  بعد از توبه

جزا   اعمالشان  حسب را بر  آنان  پس «بيناستكنند،ميآنچهوخداوندبه» عیسی

 دهد. می

  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ 

ڈ  ژ
  این  گویندگان «،كافرشدنداستپسرمريممسيحهمانهللگفتند:اكهقطعاكساني»

بودند  1«ملکانیه»  نام دیگر به  : فرقه قولی  ، و به«یعقوبیه«  نام به  از نصاری  ای ، فرقه سخن

پندار   این  سبحان  اماخدای ! است  کرده  حلول  عیسی  در ذات گفتند: خداوند  که

!اسرائيلبني:ايگفتميمسيحكهآنحال»کند:  رد می  اش فرموده  را با این  غلطشان

خود دعوتگر   مسیح  که در حالی  پس  «وپروردگارشمااهللرابپرستيد؛پروردگارمن

کنند   الوهیت  ادعای  کسی  در حق  که دهند می  خود اجازه  به  ود، آنها چگونهتوحید ب  راه

                                                 
1

 باشد. می«  ارتودکس»و «  کاتولیک»دو فرقه،   معاصر در مورد این  رایج  اصطالح 



252 

از شما   یکی  همچون  ای بنده  هم  گوید: من کند ومی می  اعتراف  بندگی  به  خودش  که

رابرورزد،قطعااوبهشتخداشريكبههركس» : گفت  که  مسیحی  هستم؟ همان

جايگاهاستكردهحراموي براياستدوزخويو هيچانستمكارو

  . اما به است  عیسی  سخن  ادامه  نیز، حکایت  سخن  این ! آری «نيستايدهندهياري

 . است خداوند سخن  دیگر: این قولی 

  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ہ
اكهكسانيهرآينه» شدنداستكسسهسومهللگفتند: كافر  : کس  مراد از سه «،

گفتند:   که  است  شان سخن  دیگر: مراد این قولی  اند. به و مریم  ، عیسی سبحان  خدای

  اویگانه  یا ذات  طبیعت  که  این  ، در عین است  گانه سه  شخصیت  خداوند از حیث

  اقنوم»و « پسر  اقنوم»، «پدر  اقنوم»، عبارتند از: «اقنوم«  یا سه  شخصیت  سه  باشد. این می

،  هستی  دایره : در یعنی «يكتانيستجزخدايخداييكهآنوحال»«. القدس روح

  . یعنی است  نصاری  سخن  دنباله  : این قولی  . به نیست  سبحان  جز خدای  معبود برحقی

واگرازآنچه»اند  و یگانه خدا، یکتا  سه  آن  حال اند، در عین شخص  سه  گفتند: خدایان

عذابيكافرانشانبه»نکنند   راترك  و آن «نايستندباز»  سراسر کفر است  که«گويندمي

  حکم  آورند، از این می  آوردند، یا اسالم  اسالم  که  اما کسانی «خواهدرسيددردناك

 مستثنا هستند.

 

ہ  ہ   ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ 
 «خواهندنميآمرزشوازويهللاسويبه»نمایند  نمی  و رجوع «كنندنميآياتوبه»

را در برابر   آورد وآنان می  را بر سر خشم  عزوجل  خدای  که  افترایی  چنان  از بستن

از   و این «استمهربانوخداآمرزنده»دهد؟  قرار می  وی  و سنگین  سخت  مجازات

  این  ارتکاب  وصف با  باشد که می  بر خلقش  وی  رحمتو   و جود و لطف  کرم  منتهای

 خواند. فرامی  و مغفرت  توبه  سوی  را به  آنان  ، باز هم عظیم  افترا و بهتان
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ   

ۅ  ۉۉ   ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  
:  یعنی «نيستاند،گذشتهاونيزپيامبرانيازپيشكهجزپيامبريپسرمريمعيسي»

و   فراتر نرفته  محدوده  او از این  قرار دارد و هرگز مقام  پیامبری  فقط در مقام  عیسی

 ﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ﴿  خدای  یا فرزندی  الوهیت  مرتبه  به  پندار باطلشان  رود تا به نمی

  که  هم  بودند و معجزاتی  آمده  از وی  قبل  که  است  پیامبرانی  او از جنس  برسد بلکه

  شود زیرا پیامبران نمی  وی  الوهیت  ، موجب پدیدار ساخت  وی  دست به  سبحان  خدای

  عصا را در دست  تعالی  حق  که چنان اند را آورده  معجزات  نیز، نظیر این  از وی  قبل

 به  ، عیسی پندار آنان  طبقلکا اگر  پدر آفرید  را بدون  گردانید و آدم  زنده  موسی

 هللنیز ی العیاذ باا  از وی  قبل  پیامبران  پس  ، خدا یا فرزند خدا گردیده معجزات  خاطر این 

مادرش»! اند! ی خدا بوده و راستگو، یا   صادق  زنی  : مریم یعنی «بودصديقهزنيو

بود،   او مادر عیسی  ر کهام  بود لکا این  وی  دررسالت  عیسی  فرزندش  کننده تصدیق

  است  مانند دیگر زنان  ، زنی بودنش  زن  در وصف  او هم بلکه  نیست  وی  الوهیت  مستلزم

پیامبر نیز   مریم  که  است  بر آن  ، دلیل مریم  مادرش  سوی از  عیسی  تصدیق  که چنان

  ، مادر موسی ر عیسیماد  ندارد که  محکمی  دیگر مبنای  وجمعی  حزم نظر ابن  نبود. پس

  و مریم  با ساره  فرشتگان  که  این  به  دانند، با استدالل : را پیامبر می ابراهیم  زن  و ساره

  مادر موسی  : )و به است  فرموده  مادر موسی  درباره  اند و پروردگار متعال گفته  سخن

 «.4 قصص/( » را شیر بده  موسی  که  کردیم  وحی

  برای  پیامبری ، مردان  جز از جنس خداوند  که  است  ر علما بر آنجمهو  رأی ! آری

  امر اجماع  این بر  مسلمین»گوید:  می  اشعری  ابوالحسن  شیخ  . حتی بشر برنینگیخت

ميهر»«. دارند غذا افراد بشر غکا  سایر  همچون  و مریم  : عیسی یعنی «خوردنددو

زیرا   ا پروردگار نیستغکا بخورد، قطع  فریدگانسایر آ  چون  که  کسی  خوردند پس می

نماید،   را ترك  خوردن غکا غکا نیازمند باشد و اگر  به  خورد که غکا می  فقط کسی

رود  می  مستراح  به  حاجت  قضای  غکا بخورد، برای  که  ، کسی گردد. همچنان  هالك

  و برتر است  میرد ی پاك می  هدارد و ن  غکا نیازی  به  نه  پروردگار سبحان  که  درحالی
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خودراآياتبنگرچگونه»  بزرگ  برتریی و  پاکی  افتراها به  از این  پروردگار سبحان

  ؟ و این گردانیم را برمال می  بنیادشان بی  پندارهای و بطالن «سازيمميروشنآنانبراي

  نشانند، به می  مسند خدایی را بر  بشری  که  گروهی این  را از حال  ، مخاطبان عبارت

در   و تأمل  حق  از شنیدن «شوندميرويگردانچگونهبازبنگر»افگند.  در می  تعجب

 ! گروه  این  عجبا بر حال ؟ روشن  بیان  ، بعد از این آن

  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   
راوسودياختيارزيانپرستيدكهراميزيآياغيرازخداچي» صپیامبر  ای «بگو»

 تواند زیانی می  برساند و نه  شما سودی تواند به می  نه  که  کسی  پس «شماندارد؟براي

  گیرد؟ مراد، مسیح قرارمی  شما مورد پرستش  از سوی  را از شما باز دارد، چگونه 

  چنین  و هر کس «داناستنوايوهماناخداوندش»اند  علیهما السالم  مریم  ومادرش

او بر هر   که  جهت  ، بدان تواناست  زیان  و بازداشتن  نفع  رساندن  او به باشد، فقط

 . غیر وی  نه  است  برحق  ، فقط او خدای دارد بنابراین  احاطه  ای ودانستنی  شنیدنی

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
:  یعنی «ازحدنگذريدناحقخودبهدردين!كتاباهلاي» صپیامبر  ای «بگو»

 و در  عیسی  هیتالو  ادعای  و تجاوز از حد ی چون  گویی و گزافه  افراط گرایی

 غلو و افراط  که  باید دانست  ناروا ی را کنار بگکارید. ولی  افراطی  روشهای  گرفتن پیش

  وحقیقت  حق  وجوی در جست  بشری  و کوشش  سعی  تمام  کارگرفتن  به  یعنی،  در حق

قومينفسيوخواهشهاي»  نیست  مکموم  افراطی  و چنین  است  ، مطلوب آن  و کشف

كردندوخودازراهراگمراه»  از مردمان «شدندوبسياريگمراهازاينپيشراكه

از   قبل  یهود ونصاری  و پیشوایان  ، پیشینیان آنان «نكنيدشدند،پيرويمنحرفراست

  از بعثت  خود قبل  یهود و نصاری  اسالف  که  است  بودند. مراد این صمحمدی  بعثت

ساختند و   گمراه دوران  را در آن  از مردم  و بسیاری  شده  گمراه صمحمد  حضرت
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دادند   ادامه  مردم  سازی  گمراه  روش  به ص حضرت  آن  نیز بعد از بعثت  شان آیندگان

 کردند.  را ترسیم  انحراف و خط  گکاشته  خود بنیان  پسینیان  را برای  گمراهی  زیرا روش

  

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ   
بنيكساني» بهكهاسرائيلاز ورزيدند، عيسيزبانكفر و :  یعنی «يممربنداوود

ورزيدهعصيانبودكهسبببدانقرارگرفتند،اينموردلعنت»  و انجیل  درتورات

  و کفرشان  روز شنبه  حرمت  در شکستن  شان مانند از حدگکشتن «گذشتندميوازحد

 . چیزدیگری  بود، نه  و تجاوزشان  ، نافرمانی و نفرین  لعنت  این  : سبب . یعنی عیسی به

 فرماید: می  عصیان  در تفسیر بیشتر این  گاه آن

  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
عمليكآنان» از را منعميآنمرتكبكهزشتيديگر :  یعنی «كردندنميشدند،

  انجام  که  گنهکار و متجاوز را از تکرار گناهی  ، انسانهای اسرائیل  بنی  شدگان لعنت آن

 کردند. نمی  شدند، نهی می  آماده  آن  دادن  انجام  برای  که  گناهی  ند، یا از ارتکاببود  داده

و   اسالم قواعد  از منکر، از مهمترین  و نهی  معروف  امربه  که  است  یادآوری  به  الزم

  که  است  بر این  مسلمانان  اجماع»گوید:  می  عطیه . ابن است  آن  شرعی  فرایض  بزرگترین

  زیان  ، از رسیدن آن  دادن  انجام  را دارد و در صورت  آن  توان  که  از منکر بر کسی  نهی

متصور بود،   زیانی  چنین باشد اما اگر بیم می  ، فرض است  ایمن  بر خود و بر مسلمانان

«. نکند  آمیزش  نماید و با وی  منکر را ترك  و مرتکب  منکر را انکار نموده  باید در دلش

بود. در   فرض  بر آنان  انکارش  که  انکار آنچه  از ترك «كردندميآنچهبداستچه»

همانا »فرمودند:   که  است  آمده صخدا  ازرسول مسعود ابن  روایت  به  شریف  حدیث

با مرد   مردی  چون  شد که  وارد آمد، از آنجا ناشی  اسرائیل در کار بنی  که  نقصی  اولین

از خدا پروا  مرد!  : ای گفت او می  دید، به می  در منکری را  شد و وی برو میرو  دیگری

بار   آن  فردای  که اما همین  کار بر تو جایز نیست  بردار زیرا این  منکر دست  و از این  کن
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با او   که  را از این  او، وی  منکر از سوی  کرد، ارتکاب می  تمالقا شخص   دیگر با همان

کردند،   چنین  وقتی  پس  داشت کند، بازنمی  بخورد و بیاشامد و همنشینی جا در یک

و   بغض  در میانشان  یعنی)دیگر زد   بعضی  از آنها را به  بعضی  دلهای خداوند

  شریف  در حدیث صخدا  رسول  همچنان«. کرد  شان لعنت  و سپس (افگند دشمنی

  که  از آنان  اندکی  یعنی)  آنان  خاصه  عمل  را به  مردم  همانا خداوند عامه» فرمودند:

ببینند و   خویش  منکر را در میان  که  گاه کند تا آن نمی  عکاب (شوند می  منکرات  مرتکب

خداوند  کردند،  چنین  وقتی  را انکار نکنند پس  قادرند، آن  بر انکار آن  که  وجود آن با

 «.کند می هردو را عکاب  عامهو   و خاصه (سوزاند می  و تر را باهم  خشک)

  

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
آنانبسياري» كافرانكهبينيمي»را   : از یهودیان یعنی «رااز   مشرکان : با یعنی «با

چهراستي»ندارندقرار   استوار و حقی  بر دین  مشرکان  که درحالی «كنندميدوستي»

  که  ننگینی  کارنامه از «استفرستادهپيشآنانبرايآنانهاينفسآنچهاستزشت

وآناناستبرآنانهللاگرفتنچيزخشمآن»شوند  وارد می  قیامت  گاه عرصه  به  با آن

  را پیش  در آخرت خداوند خود خشم  برای  واقع : آنها در یعنی «جاوداننددرعذاب

فرود   الهی  خشم  شوند، در جایگاه  برانگیخته  در روز قیامت  چون  اند پس فرستاده

 . آنهاست  حتمی  ، جایگاه آیند و این می

  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ   ھ  
اوسويهبكهوآنچه»  : پیامبر خود، یا پیامبر آخرالزمان یعنی «خداوپيامبرواگربه»

،  از نفاق  ای آمیزه  هیچ  بدون  خالصانه  ایمانی  به «آوردندميايمان»  از کتاب «فرودآمده

و  زیرا خدا «گرفتندنميدوستيبه»را   : مشرکان یعنی «راآنان»  صورت  در این
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  د دلیلخو  با مشرکان  دوستی  اند پس کرده  نهی  با مشرکان  آنها را از دوستی  پیامبرش

  خارج هللا  و طاعت  والیت  : ازدایره یعنی«فاسقندازآنانبسياريولي»  است  نفاق

 دهند. می استمرار  خویش  کفر و نفاق  و به  گردیده

  

ھ  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  

ى  ى  ائ  ائ
يهوديان» ! مخاطب  ای مشركانمسلما دشمنو مسلمانانبهنسبتمردمترينرا

رادارد.   با آن  شدن مخاطب   صالحیت  که  است هرکسی  متوجه  ، خطاب پس «يابيمي

  با مؤمنان در دشمنی   مردم  همه  ترین اهلل ی سرسخت ی لعنهم  و مشرکان  : یهودیان یعنی

 اند.

گوید:  می  با مؤمنان  یهودیان  تاریخی  دشمنی  در بیان« القرآن  لظال  فی»تفسیر   صاحب

  در فتنه  که  بود... کسی ، یهودی برانگیخت  مسلمانان  را علیه  احزاب  جنگ  که  کسی»

  را پراکند، یهودی  شایعات ها را برشوراند و ، گروه را برانگیخت  عوام  عثمان  زمان

  روایات  و وضع صخدا  رسول از  دروغین  احادیث  وضع  حرکت  که  بود... کسی

را در   قومی  های نعره  که  بود... کسی کرد، یهودی  و سیر رهبری  را در تاریخ  جعلی

بود... و شما در   یهودی  ، آتاتورك برانگیخت ( عثمانی  )دوران  مسلمانان  خالفت  آخرین

  که  بینید. از این را می  یهودیان  ت، دس مسلمین  علیه  ای و توطئه  سر هر فتنه  پشت

  اندیشه  ... در ورای است  یهودی  ، یک الحادی  مادی  سر اندیشه  ؛ در پشت بگکریم

  قراردارد... و باالخره  یهودی  ، یک انسان  در زندگی  جنسی غریزه  بودن  ویرانگر محوری

قطعا»«. رار دارندق  ویرانگر، یهودیان  های مکاتب و اندیشه  سر همه  در پشت و

ميكسانيمؤمنانبهنسبتمردممهربانترين نصاراييمكهيابيرا ما اينگفتند: ،

و   دوستی  را به  : نصاری یعنی «هستندوراهبانيكشيشانآنانازكهاستسبببدان

دانشمند و   یشان، کش نصاری  در میان  که  یابی رو نزدیکتر می  ازآن  با مؤمنان  مودت

و   مردم  به  ، سودرسانی ، رحمخداوند  برای  فروتنی  هستند که  پرستی حق  راهبان



222 

  ، نیایشگران کریمه در آیه  دهند. مراد از کشیشان می  آموزش  آنان را به  جویی حق

 راز: تعبد د  است  : عبارت و ترهب  هستند. رهبانیت  دینی  دانشمندان  وپیروان  پرست حق

كهاستآنسبببه»  با مؤمنان  نصاری  و محبت  دوستی «ونيز»ها و کلیساها  صومعه

نميآنان  متواضعند، بر خالف  در برابر آن  بلکه  حق  سخن  از پکیرفتن «ورزندكبر

  نسفی . ، کفر عناد و انکار است باشند زیرا کفرشان دور می به  وصف  از این  که  یهودیان 

  هرچند علم ، چیزهاست  سودمندترین  علم  که  است  برآن  دلیل  کریمه  آیه»د: گوی می

از   بیزاری  هرچند این ؛ چیزهاست  از کبر، سودمندترین  طور بیزاری باشد. همین  کشیشان

 «.باشد  ای نصرانی  سوی

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ
پيامبررابراينآنچه»  گکشت  وصفشان  که  از نصاری  دسته  : این یعنی «ايناننوچو»

آنها در  : یعنی «شودلبريزميازاشكچشمانشانكهبينيبشنوند،مياستشدهنازل

ازحقآنچهسبببه»ریزند  می  اشک  چشمانشان  پری  ، به قرآن  شنیدن  هنگام

  این  اند که اند زیرا دریافته شنیده  از قرآن  که  آنچه  سبب : به یعنی «اندشناخته

اند  ( نیزیافته خود )انجیل  را در کتاب  حقایق  زیرا این  است  و حقیقت  حق  هایشان شنیده

 صتو برمحمد  از سوی  که  کتابی  این  به «ايمآوردهماايمانگويند:پروردگارا!مي»
  ای کرده  نازل  را بر وی  کتاب  این  که  پیامبری  به  ایم آورده  ایمان و نیز  است  شده  نازل

درزمرهپس» را ،  قرار ده صمحمد  : ما را در شمار امت یعنی «بنويسگواهانما

و   بر صدق  گواهان  زمره دهند. یا ما را در می  گواهی  در روز قیامت  بر مردم  که  همانان

 . ، بنویس است  مردم  سوی به  برحقت  او فرستاده  که  نو ای صمحمد  راستگویی

  

ڃ  ڃ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ  ٹ
 «نياوريم،ايمانمارسيدهبهكهازحقخداوآنچهبهكهاستشدهوماراچه»

  حضرت  همانا رسالت  ی که  حقیقت به  ما و ایمان  در میان  سد و مانعی  : چه یعنی
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  و آن  است موجود  ایمان  مقتضی  که  شود درحالی  تواند حایل ی می  است صمحمد

ماراباپروردگارمانكهداريمطمعكهآنوحال»:  است  الهی  انعام  دریافت  ما به طمع

كندهمراهصالحانقوم وارد   تا در مصاحبت  داریم  ما چشم  که حالی : در یعنی «و

زیرا دیگر هرگز   شویم وارد  بهشت  ی به  فرمانبردارشان  و پیروان ‡ی از انبیا  انصالح

 . کنیم نمی  التفاتی وادارد،  و پیامبرش خداوند  ما را بر کفر به  که  عواملی  به

  

ڎ  ڎ      ڈ ڍ  ڍڌ   ڌ ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
بهآنچهپاسبهپس» آناززيردرختاندادكهپاداشاييباغهآنانگفتند،خدا

جاري آناستنهرها در اينميجاودانه،  ! آری «استنيكوكارانپاداشمانندو

نیز  آن   مضمون  گفتند و به  اخالص  را به  آن  که  سخنشان  در برابر این  عزوجل  خدای

 داد.  انایش  به  ای شایسته  پاداش  معتقد و باورمند بودند، چنین

  ای نامه با  را همراه  ضمری  امیه عمروبن صخدا  : رسول است آمده  نزول  سبب  بیان در

  به  نجاشی کردند پس  دعوت  حق  دین  او را به  فرستاده  حبشه  پادشاه  نجاشی  سوی به

  طالب ابی جعفربن از  را گرد آورد، سپس  آنان  همه  فرستاده  و کشیشان  راهبان  دنبال

  کرد پس  را قرائت« مریم»  سوره  بر ایشان بخواند، جعفر  قرآن  تا بر آنان  خواست

:  آیه خداوند  اند که و همانان لبریز شد  از اشک  آوردند و چشمانشان  ایمان  آنان  همه

 کرد.  نازل  ایشان  در شأن ﴾ٿ  ٿ   ٹ   ﴿را تا   ﴾ۆ  ۆ  ۈ﴿

  

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک ڈ  ژ
  همه  ، شامل یادشده  ستایش  نکند که  برداشت  چنین  قبل  از آیات  کسی  که  این  و برای

كساني»فرماید:  می  ، خداوند متعال است  نصاری آياتكهو و شدند راكافر ما

  گروه  ، از آن شده ذکر  ثنا و ستایش  بدانید که  پس «انددوزخاهلكردند،آنانتكذيب

از   اسالم  پکیرفتن  ؛ که است  در آنها یکجا شده  فوق  اوصاف  که  است  یاز نصار  خاصی

 . است  اوصاف  آن  در رأس  ایشان  سوی
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ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
  ی که  ازصحابه  : گروهی است شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  دربیان  عباس  از ابن

و   کنیم می  خود را قطع تناسلی  های بود ی گفتند: آلت  از ایشان  یکی  مظعون  بن  ثمانع

و   شویم می  مشغول  تعالی  حق و نیایش  عبادت  فقط به  نموده  دنیا را ترك  شهوات

 ! پردازیم سیر و سفر می  به  زمین ، در و عبادت  گرفتن منظور عبرت  به  همانند راهبان

و   فرستاده  ایشان  دنبال به صحضرت  رسید، آن صخدا  رسول  خبر به  این  چون

  را تصدیق  خبر رسیده  گکاشتند. آنان با آنها در میان   باره  خود را در این  های شنیده

 صخدا  ! رسول را داریم  کاری  و قصد چنین  گفتیم  چنین ! آری کردند و گفتند:
  و با زنان  خوابم و می  خوانم ، نماز می خورم ومی  گیرم می  روزه  من  ولی»فرمودند: 

  سنت  به  و هر کس  است  زند، او از من  چنگ  من  سنت به  هر کس  پس  کنم می  ازدواج

 شد:  نازل  از صحابه  گروه  این  درباره  بود که  همان«. نیست نزند، او از من  چنگ  من

:  طیبات «نشماريدحراماستساختهشماحاللاهللبرايراكهطيباتي!مؤمناناي»

،  . بنابراین است ساخته  حالل   بندگانش  آنها را به  عزوجل  خدای  که  است  لکایکی

پندار   این  ها را برمبنای پاکیزگی از  چیزی  که  کند از این می  نهیرا   مؤمنان  خداوند متعال

  حق  به  و تقرب  طاعت  معنای ها، به یزگیپاک  کردن  حرام  سازند که  بر خود حرام

نباید   دیگری  هر بهانه  باشد، یا به می از دنیا  زهد و رویگردانی  و از مقوله  است تعالی

  الناس از عوام  برخی  که گردانند. چنان  حرام را بر خود خداوند  های از حالل  حاللی

چیز   آن ! است  حرام  چیز بر من  ند: اینگوی مثال می کنند؛ می  چنین  در هر عصر و زمانی

واز»شود  می  آن  شامل  قرآنی  نهی  مانند اینها ی که  ! و الفاظی ساختم  را بر خود حرام

. یعنی:  گردانیده  را بر شما حرام  آن  تعالی  حق  که  آنچه  کردن با حالل «حددرنگذريد

  آنجا نرسانید که  ، کار را به گیری نو آسا  در تساهل  فرورفتن رخصتها و  در اعمال

  که  گونه ، همان کار نیز بر شما نارواست  گردانید زیرا این  حالل را بر خود  حرامی

ا»باشد  حاللها ناجایز می  کردن حرام  مورد، چون بی  های گیری سخت هللهمانا

«.داردنميدوستراازحدگذرندگان
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کرد   تناول را  چیزی  : هر کس برآنند که  و پیروانشان  حنبل  احمدبن  ، امام ابوحنیفه  امام

 شود. می  الزم ( شکنی )سوگند  یمین  کفاره  بود، بر وی  ساخته  را بر خود حرام  آن  که

  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ
 آنها را بر خود  لکا نه «بخوريدوپاكيزه؛حاللاستدادهشماروزيبههللاوآنچه»

 «داريدداريدپروااوايمانبهكهخداييوازآن»  پلید و نجس  بشمارید و نه  حرام

  آیه  . این وی  و حرام  در حالل  پروا دارید، از جمله  امور از خداوند متعال  : در همه یعنی

در امر و   از وی  تنتقوا و پرواداش  ، موجبخداوند  به  ایمان  که  این کند بر می  داللت

 . است  وی  نهی

  بیان  پس  است  ها بر خود، غالبا با سوگند همراه پاکیزگی  کردن  حرام  که و از آنجایی

 فرمود:  جهت  همین  نمود، به می  سوگند در اینجا مناسب  حکم

  

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ   ۅ  

ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ائ  ائ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى

ۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   یی  ی           ی    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  

جب
به» را شما بازخواستسوگندهايخداوند  لغو،  : سوگندهای یعنی «كندنميلغو

لغو:  . سوگند نیست  در آنها واجب  هم  کفاره  ندارند و پرداخت  ای و مؤاخکه  بازپرسی

واهلل!،   آری !هللوا  بگوید: نه  سخنش  در اثنای  شخص  که  است  این :افعیش  در مکهب

  ، اغلب بیهوده  ازسوگندهای  نوع  این  باشد، که را داشته  خوردن  قصد قسم  از آن  که  آن بی

  که  است  جمهور فقها: سوگند لغو آن شود. اما از نظر صادر می  از انسان  عادت  طریق به

خبر   مفاد آن  وقوع  را بر مبنای  خویش  گمان ، یا از حال  از گکشته  ردادندر خب  شخص

  آن  امر برخالف  واقعیت  که سوگند بخورد؛ درحالی  امر پنداری  آن  و بر وقوع  قرار داده

بهولي».  نیز گکشت« بقره«  سوگند لغو درسوره  حکم  باشد. بیان محكمسببشمارا

بهكردن مؤاخذهقسوگندها و   محکم  سوگندهای  : شما را به یعنی «كندميصد
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  این  که  کند، در صورتی می  کنید، مؤاخکه یاد می  قصد و اراده  از روی  که  ای منعقده

 سوگندها را بشکنید.

اند:سوگندهاعمومابردونوعپس

از   سومی  جا نوع ین. اما در ا اراده  و از روی  محکم  ی سوگندهای2لغو.   ی سوگندهای1

  عبارت  احناف در نزد  نامند. سوگند غموس می« غموس  یمین»را   آن  که  سوگند است

.  است  نشده  واقع  که  یا حال  در گکشته  امری  بر وقوع  قصدی  از: سوگندخوردن  است

 ور وطهو غ  فروغلتیدن  آن  ندارد زیرا سزای  ای کفاره« غموس»سوگند   برآنند که  احناف

سوگند   : کفاره یعنی «آنكفارهپس».  پیداست  آن  از نام  که چنان  است  در جهنم  شدن

شکند:  خورد و سوگند خود را می می سوگند  و آگاهانه  با اراده  که  ، از کسی منعقده

 «خورانيدخودراميخانوادهكهآنچهميانهازجنساستمسكيندهدادنطعام»

خورانید،  خود می  و خانواده  کسان  عادتا به  که  آنچه  را از میانگین  مسکین  ده  : آن ییعن

  که  گونه ، همان نیست  اعال بر شما واجب  ازغکاهای  ایشان  دادن  کنید و طعام  اطعام

آنها تا سرحد   باشد و اطعام نیز جایز نمی  و پست  ادنی  از طعام  مسکین  به  خوراندن

با   دادن غکا  نوبت  ؛ سه طور اعلی به  گویند: اطعام می  . احناف آنهاست  ردنسیرک

طور اوسط؛   به  از خرما یا جو و اطعام  بار غکادادن ؛ یک ادنی طور به  ، اطعام خورش نان

هر   اند: برای عنهما گفته هللا رضی  . عمر و عائشه است  نهار و شام در  غکادادن  دو نوبت

. اما  است  نیز همین  احناف  یا خرما بپردازد. رأی  از گندم  صاع  ، نیم مسکین  از ده  یک

 سوگند قصدی  کفاره «يا»بپردازد.  1«مد«  یک  هر مسکین  گوید: برای می شافعی

  بدنشان  که  است  مسکین  ده  آن  به  لباسی  : پوشانیدن یعنی «استآنانپوشانيدن» 

  مقدار ازلباس  (، آن : مراد از )کسوت قولی  باشد. به  لباس  ارهقو  رابپوشاند، هرچند یک

  ادنای حد  برآنند که  احناف  نماز جایز باشد. ولی  ، خواندن آن  با پوشیدن  که  است

  ازار و عمامه  فقط یک  ، دادن جهت  را بپوشاند، از این  بدن  تمام  که  است ، لباسی لباس

  . شافعی ازقید بردگی «استايبردهكردنآزاد»  سوگند قصدی  کفاره «يا».  نیست  کافی

را شرط   وی  بودن مؤمن ، باشد اما احناف  باید مؤمن  برده  آن  که  است  شرط کرده

                                                 
1

 . است  صاع  چهارم ( گرم، و مد: یک2451از )  : عبارت صاع 
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کار   سه  شکند، در میان می خورد و باز سوگند سوگند می  که  ، کسی اند. بنابراین نکرده

 دهد.  تواند انجام می خواهد، می  را که ااز آنه  یک و هر  مخیر است  یاد شده

از   یکی  : هر کس یعنی «بگيردروزروزهسهكه،براوستاينهارانيافتهركهپس»

  رأی  . و این است  وی  ، کفاره روز پیاپی  سه  گرفتن  ، روزه را نیافت  چیز یادشده  سه

  نیز درست  طور متفرق به  روز روزه  سه  گویند: گرفتن ها می . اما مالکی جمهور فقهاست

هنگاميسوگندهايكفارهاستاين».  است خورديدكهشما   و بعداز آن «سوگند

  احناف  که ی چنان  ازسوگندشکنی  قبل  کفاره  گردیدید زیرا دادن  و حانث  سوگند شکسته

نگاهوسوگندهاي»  اند ی جایز نیست گفته را   معنی  سه  به  ارتعب  این «داريدخود

 : است

 نورزید.  شتاب  سوگندخوردن  دارید و به خود را نگاه  ی سوگندهای 1

 آنها نشتابید.  شکستن  دارید و به اید نگاه خورده  را که  ی سوگندهایی 2

 نکنید.  انگاری سهل  کفاره  خود را شکستید، در پرداخت  سوگندهای  ی چنانچه 0

برايگونهاين» آياتخداوند بيانشما را   روشنی  بیان  چنین با این «كندميخود

  بیان  نعمت  ، چون است نهاده  او بر شما منت  را که  نعمتهایی  این «شكركنيدباشدكه»

 خود.  احکام  ساختن و روشن  شریعت

  

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

ٺ  
وقمار(   تفسیر خمر و میسر )شراب «خمروميسركهتنيسجزاين!مسلماناناي»

قمار از   انواع فرمود: تمام   که  است  شده  روایت  عباس . از ابن گکشت« بقره«  در سوره

  که  نیست  جزاین «و»نرد.   های ها با گردو و مهره بچه  بازی  ، حتی است« میسر»

،  قرعه  : تیرهای یعنی «ازالمو»بودند   شده  نصب  پرستش  برای  که  : بتانی یعنی «انصاب»

: بر پلیدیها و نجاستها  رجس «استرجس»  گکشت  سوره  این  در اوایل  تفسیر آن  که

را   یادشده  اعمال  که  است  شیطان  این زیرا «استشيطانوازعمل»شود  می  اطالق

: از  یعنی «پرهيزكنيد،ازآنپس»دهد  می و آنها را آرایش  داده  شما نیکو جلوه  برای
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باشدكه».  است  یکی  معنی  دو صورت پرهیز کنید؛ ودر هر  شیطان  ، یا از عمل پلیدی

 گردید.  نایل  رستگاری  فیض  و به «رستگارشويد

کرد: تأکید   اعالم  و قمار را حرام  تأکید، شراب  با چندین  تعالی  حق  که  کنیم می  مالحظه

،  : آنها را رجس که  این  قرار داد. تأکید دوم  بتان  پرستش  : آنها را در ردیف که  این  اول

نیز   حسی  نجاست  شراب : در بعضی  قول  کرد، هرچند به  معرفی  معنوی  نجس  یعنی

  از شیطان  که  است  و روشن نامید  شیطان  دو را از عمل  : آن که  این  . تأکید سوم هست

  را دستور داد تا از آن  مؤمنان : که  این  زند. تأکید چهارم نمی سر  جز شر خالص

:  که  . و نهایتا این تر است ( بلیغ کردن )ترك  ، از معنای تعبیر در نهی  این  بپرهیزند، که

باشد،   پرهیز از آنها رستگاری  هرگاه  کرد پس  اعالم  رستگاری  پرهیز از آنها را موجب

 . است  و خسارت  سراسر زیان آنها،  کابارت  که  است  روشن

  ، اولین است  شده  نازل  آیه  سه  شراب  فرمود: درباره  که  است شده  روایت كعمر از ابن

از   ، برخی آن  نزول و بعد از  است «212 بقره/»  ﴾ۉ  ې  ې   ې ﴿:  آنها آیه

گفتند:  صخدا  ولرس  لکا به  گشته  حرام  شراب  کردند که  تبصره  چنین  اصحاب

 ! گیریم  بهره  شراب  از منافع ، فرموده  آیه  در این  خداوند متعال  که بدهید تا چنان  اجازه

ہ  ہ  ﴿:  آیه  نمودند. بعد از آن آنها سکوت   درخواست  این  در قبال صخدا  رسول

  شراب  کردند که  تبصره  چنین  شد، باز برخی  نازل« 20نساء/»  ﴾ہ  ھ ہ

نماز   اوقات  ؛ در نزدیک بسیار خوب !هللا یا رسول گفتند:  لکا اصحاب  است  شده  حرام

  ...پ ٻ  ٻ﴿:  آیه  نمودند. سپس  سکوت صخدا  رسول  هم . باز نوشیم نمی  رابش

(  طور قطع )به  دیگر شراب  فرمودند: اکنون صخدا  رسول  هنگام  شد. در این  نازل  ﴾

 گردید.  حرام

  اخلمر فامت  رشب  ، ومن مسكر حرام  مسكر مخر، وكل  كل»:  است  آمده  ریفش  در حدیث

وهر   است  شراب  آوری : هر چیز مستی ةخراآل  يرشهبا يف  ، مل يتب  وهو يدمنها مل

معتاد   آن  هنوز به  مرد که  حالی نوشید و در  شراب  هر کس  پس  است  حرام  آوری مستی

 «.نوشد نمی  را در آخرت  بود، آن  نکرده  توبه  بود و از آن
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ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ   

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ
  اکنون کرد،  و قمار را اعالم  شراب  تحریم  حکم  سابق  در آیه  تعالی  حق  که  بعد از آن

وشرابخواهدباميهماناشيطان»کند:  می  آنها را بیان  تحریم  حکمت  آیه  در این

 «و»  و قماراست  شراب  از مفاسد دنیوی  این «بيندازدوكينهشمادشمنيقمار،ميان

شمارااز»خواهد:  می  شیطان  که  این  ، از جمله نیز در آنها بسیار است  از مفاسد دینی

ا پسهللياد بازدارد نماز از دستو شما   نهایی طور و ازآنها به «داريد؟برميآيا

را شنید، فرمود:   آیه  این چون  عمر ، بازایستید! است  : دیگر بس ایستید؟ یعنی بازمی

 پروردگارا!  بازایستادیم

  اینها مکروه و مانند  ، ورق چینی  قمار، منقل  ، قاب با نرد، شطرنج  : بازی برآنند که  احناف

را   با شطرنج  بازی  ابویوسف  مامنباشد اما ا  با قمار همراه  ، هرچند که است  تحریمی

 : شرایط که  این  ، مشروط به دانسته  مباح

 نباشد.  با قمار همراه  شطرنج  ی بازی 1

 پایبند نباشد.  آن  به  طور دایم به  ی شخص 2

 وارد نسازد.  خلل  وی  از واجبات  واجبی  ی به 0

 بسیار سوگند نخورد.  ی بر آن 2

  

ڍ  ڌ  ڌ   ڍ ڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  
اطاعت» پيامبر و خدا از باشيدو برحذر  ، و پیامبرش خدا  از نافرمانی «كنيدو

اگرپس»یکجا گردانید   و رسولش خدا  را با طاعت  و حکر از مخالفت  : ترس یعنی

كهبدانيد» صرسولش  و اطاعت از خدا  و ترس  از فرمانبرداری «روگردانيديد

  هیچ ، شما بر پیامبر صورت  : در آن یعنی «آشكارنيسترساندنبرماجزپيامبرپيام

  برخود زیان  بلکه  و بس  است  آیات  فقط ابالغ  وی  اید زیرا مأموریت وارد نساخته  زیانی

 اید. برتافته  روی  خویش  از تکلیف  اید؛ چراکه رسانده
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گ  گ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    ڑ  ڑ ڈ  ژ   ژ ڎ  ڈ ڎ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     ں
كساني» اعمالايمانكهبر و آنچهشايستهآوردند در   قبل «خوردندكردند،

چون،نيستگناهي»داشتند   میل  که  ای و نوشیدنی  خوراکی  ، از هر نوع شراب  ازتحریم

پيشه ،  وغیره  شرك  بود؛ چون  شتهگ  حرام  بر آنان  از آنچه  که : چرا یعنی «كردندتقوا

ايمان»پرهیز کردند  اعمالو و پيشهشايستهآوردند تقوا باز و  «كردندكردند

  مباح  قبال برآنان  که  شد، با وجود آن  حرام  بعدا بر آنان  که  کردند از آنچه  وپرهیزگاری

پيشه»  آن  تحریم  به «آوردندوايمان»بود  کردند از  و پرهیزگاری «كردندوبازتقوا

نيكوكاريو»بود   مباح  شد و قبال بر آنان  حرام  ، بر آنان تحریم  بعد از آن  که  آنچه

 دادند.  انجام  نیک  : اعمال یعنی «كردند

،  است  در آنان  ایمان  تقوا و اصل  اصل  ذکر شد؛ تحقق  در اول  که  مراد از تقوا و ایمانی

و   است  بر تقوا و ایمان  ایشان  و دوام  ذکر شد؛ ثبات  بار دوم  که  مراد از تقوا و ایمانی

. یا مراد  است  با آنان  و مواسات  و احسان  بر بندگان  ؛ پرهیز از ظلم سوم  مراد از تقوای

و مراد از   از محرمات  ؛ خودداری دوم  ، مراد از تقوای از شرك  ؛ خودداری اول  از تقوای

 «.داردميدوسترانيكوكارانهللوا»  است  از شبهات  دداری؛ خو سوم  تقوای

  چگونه گفتند:  از صحابه  شد، گروهی  و قمار نازل  شراب  تحریم  آیه  : چون نزول  سبب

  دم تا  که  درگکشتند درحالی  از تحریم  قبل  از ما که  کار کسانی  خواهد بود سرانجام

خوردند و  می از قمار را  آمده  دست  به  اموال  مرگ  نوشیدند و تا دم می  شراب  مرگ

شد و   نازل  کریمه  آیه بود؟ پس  شان در شکم  حرام  غکاهای  این  مردند که  درحالی

  گناهی  اند لکا بر آنان درگکشته و قمار  شراب  از تحریم  آنها قبل  چون  که  ساخت  روشن

 .اند بوده  پرهیزگار هم  که  درحالی  نیست

 . ( است )دره  جمهور فقها هشتاد شالق  ، بنابر رأی حد شراب  که  است  یادآوری  بایسته
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
بههرآينه!مؤمناناي» را شما كهچيزيخداوند شكار دسترساز ودر شما

  آزماید که می  ای شکار آماده  چنان  : شما را به یعنی «باشدخواهدآزمودشماهاينيزه

 نباشد  نها نیازیآ  نمودن  و دنبال  و تعقیب  شکاری  حیوانات  ، راندن تیراندازی به  در آن

  هایتان و در برد نیزه  در دسترس  ی همه  منظور آزمایشتان  شکارها ی به  آن  بلکه

  بود و خدای  اعراب  مادی  زندگی  از موارد تأمین  شکار یکی ! ریباشد. آ  قرارداشته

قرار داد  ، مورد آزمایش حرم  و در سرزمین  احرام  در حال  آن  را با تحریم  ایشان  عزوجل

قرار   ، موردآزمایش در روز شنبه  تجاوز از حدود مقرره  را با عدم  اسرائیل بنی  که چنان

  این  عزوجل  : خدای یعنی «ترسدميازويغايبانهكسيچههبداردكتامعلوم»داد 

از   از شما پنهان  کسی چه  بدارد که  ظهور معلوم  علم  خواهد داد تا به  را ترتیب  آزمایش

پروا   مردم  و گوش  چشم  از او در پیش  که  گونه دارد، همان ، از او پروا می مردم  چشم

، خود  مردم  و گوش  ازچشم  و نهان  طور غایبانه به ازخداوند  داشتن دارد زیرا پروا می

 «دردناكعذاباوستبرايتجاوزكند،بعدازآنهركسپس»  است  ایمان  برهان

 . الهی  با امر و شرع  وی  مخالفت  جهت به

  انبوهی  که  گاه شد، آن  نازل  حدیبیه  در عمره  آیه  گوید: این می  نزول  سبب  در بیان  مقاتل

را پوشانیدند،   محل  و آن  درآمده  اردویشان  در محل  بر مسلمانان  و پرندگان  از جانوران

را   شکاری  وپرندگان  از حیوانات  انبوهی  جمع  چنین  در گکشته  ایشان  که  ای گونه به

  احرام  حال در شکار  را ازکشتن  ایشان  عزوجل  خدای  بود که  بودند. همان  هرگز ندیده

 کرد.  نهی

  که چنان استمرار دارد  تا روز قیامت  مؤمنان  برای  آزمایش  این  که  است  یادآوری  بایسته

 فرماید: می
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 ەئ  وئ ائ  ائ  ەئ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى  ى

 ېئېئىئىئىئ  ی ۆئ  ۈئۈئېئ وئۇئۇئۆئ

يت یییجئحئمئىئيئجب حبخبمبىبيبجتحتختمتىت
یا هر دو،   یا عمره  حج  انجام  جهت  که  : درحالی یعنی «رميدمحكهدرحالي!مؤمناناي»

  : درحالی یعنی «رابكشدازشماعمداآنشكاررانكشيدوهركس»اید  بسته  احرام

بايد»  است  آگاه آن   کشتن  ، یا از حرمت است  خویش  احرام  یادآورنده به  را بکشد که  آن

  ای کفاره  پرداخت کیفر و  تحمل  : بر وی یعنی «بدهدايكفارهاستكشتهنظيرآنچه

شتر، یا گاو، یا گوسفند  : از یعنی «ازچهارپايان»  است  ؛ واجب کشته  همانند با آنچه

  است  کشته  که  آنچه  بودن همانند  جزا و کیفر، یا به  آن  : به یعنی «آنكندبهحكمكه»

  آن  به  مسلمانان  از میان  عدالت  به  : دو مرد معروف عنیی «شماازميانعادلدوتن»

وبه»شود  می  الزم  بر وی  کفاره  کردند، آن  حکم  آن  دو به  آن  چون  کنند پس  حکم

  کردند، با آن  حکم  کفاره  به  عادل  حکم  : اگر دو تن یعنی «برسدكعبهبههديصورت

  آن  شود؛ از فرستادن می  انجام  باقربانی  شود که می  نجاما  کاری  ، همان کفاره  حیوان

در   زیرا قربانی  نیست  کعبه  عین  مراد آیه  در آنجا. البته  آن  نمودن  و ذبح  مکه  سوی به

يا»  نیست  در این  خالفی  و هیچ  است  حرم  مراد سرزمین  شود بلکه نمی  ذبح  خود کعبه

 «بگيردروزه،يابرابرآنمساكيندادنطعاماز:استعبارتبدهدكهايبايدكفاره

نیز   اند: بر وی گفته  . برخی نیست  ای کشد، کفاره می عمد شکار را  بدون  که  اما بر کسی

 . است  کفاره

  اند. شاه داشته را مقرر  صیدی  در هر گونه  علما مقدار کفاره  که  است  یاد آوری  بایسته

 چیز تواند بود:  از سه  صید یکی  جزای»گوید:  می  دهلوی هللا ولی

و   هیأت و  خلقت  به  در نزد شافعی  همانندی  کند. این  ذبح  ی همانند صید را در حرم 1

مراد   باشد پس می متعکر  و هیأت  خلقت  به  زیرا مماثلت  است  قیمت  به  در نزد ابوحنیفه

 را.  مانند آن  حیوانی  را بسنجند نه  آن  باید قیمت  و داوران  است  معنوی  مماثلت
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  باید به  بدهد. در نزد شافعی  مسکینان  را به  و آن  خریده  ای صید، خوراکی  قیمت  ی به 2

  صاع  یایک  از گندم  صاع  نیم  هر مسکین  به  و در نزد ابوحنیفه  از طعام  مدی  هر مسکین

 .1از جو بدهد

در   جانی  بدارد. پس  روز روزه  یک  شمار مسکینان  به  هر نفر مسکین  اطعام  ی بجای 0

وبال»  مخیر است  یادشده  کفاره  نوع  سه  میان بچشدتا را :  یعنی : وبال «كردارخود

آنچههللا»شکار را   کشتن  بد و جزای  سرانجام شما، درمورد   از جانب «گذشتاز

كرده»  کفاره  حکم  از نزول  قبل  صید حرم  شکارکردن كسولياستعفو كههر

 «گيردميخداازاوانتقامپس»  قاطع  بیان  شکار، بعد از این  کشتن  سوی به «بازگردد

انتقامصاحبووخداوندغالب»کند  می  عکاب  گناهانش  سبب و او را به  در آخرت

  که  است  این اند: معنی گفته  تجاوز کند. برخی  از حدود اسالم  که  بر کسی «است

  امام  فقها از جمله جمهور  که گیرد چنان می  انتقام  کفاره  نمودن  از او با وضع خداوند

، در نزد  اند بنابراین شناخته ، واجب جنایت  این  را بر تکرارکننده  کفاره  ، پرداخت ابوحنیفه

  دنیا بر وی  جزای  وجوب  مانع  آخرت شود زیرا جزای جزا با تکرار شکار تکرار می  آنان

شد،  عمل  این  مرتکب  که  باری در اولین اند: او جبیر گفته  و سعیدبن  . اما شریح نیست

  حکم  کفاره  به  بر وی  تکرار کرد، بار دوم را  عمل  اگر این  بدهد، ولی  باید کفاره

:  یعنی گیرد! می  از تو انتقام  جلعزو  خدای  برو که شود: می  گفته  وی  به  شود بلکه نمی

 شود.  جبران  با کفاره  که  است  تو بزرگتر از آن  گناه

از   ذیل  موذی  و حشرات  ، حیوانات شریف  احادیث  مبنای بر  شود که می  خاطر نشان

ی  0(.  )غلیواج  ی زغن 2.  ی کالغ 1مستثنا هستند:   احرام  صید در حالت  قتل  حکم

  در کشتن  شود. پس می  ملحق  سگ  نیز به  . و گرگ درنده  ی سگ 5.  موش ی 2.  عقرب

 . نیست  ای و کفاره  آنها گناه

  

 

                                                 
1

 . است  صاع  چهارم ست، و مد یکا  ( گرم2451)  صاع  یک 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ         ٹ  ٹ
شکار  شکار دریا: «استشدهشكاردرياحالل»نیز   احرام  در حال  حتی «شمابراي»

  شکار دریایی  درآن  که  است  . مراد از دریا در اینجا: هر آبی ( است )آبزیان  آبی  حیوانات

  شما حالل  برای  همچنین «و» باشد  نهر یا چاهی  ، آب آب  شود، هرچند آن می  یافت

  بیرون  دریا به  که  است  آن  های خوردنی از  ای دریا: خوردنی  طعام «درياطعام»  شده

دریا   آب  بر روی  که  ای مرده  ، ماهی ابوحنیفه آید. اما در نزد  آب  ند، یا بر رویافگ

  نیز در نزد احناف  دریایی  سایر حیوانات  ، خوردن ماهی شود و بجز نمی  آید، خورده می

  گرفته  از دریا زنده  که  شکاری  به  کریمه  ، )صید( را در آیه احناف غیر  . ولی روا نیست

افگند، تفسیر  می  بیرون  را به  آن  دریا بعد از مردن  که  آنچه  ( را به )طعام شود و می

تابرايشمامنفعتي»  گردانیدیم  شما حالل  دریا را برای  شکار و طعام ! آری اند. کرده

برايو»نیرو برگیرند   کنند، از آن می  مصرف  طور تازه  را به  آن  که  و مقیمانی «باشد

  گوشت گیرند و برمی  توشه  از آن  شما که  مسافران  باشد برای  : منفعتی یعنی «فلهقا

  کنند ی چون می  را در یخچالها نگهداری  کنند، یا آن می  را خشک  شکارشده  حیوان

 «باشيدمحرمكه،ماداماستگرديدهبرشماحرامشكاربيابانولي»عصر حاضر ی 

  بر محرم  غیر محرم شکار  باشید. همچنان  داشته  تن بر  احرام  لباس  که  گاه : تا آن یعنی

  بود، مگر در رأی  کرده شکار  محرم  استفاده  را جهت  آن  ، اگر غیر محرم است  حرام

  باشد؛ در هرحال  صید شده  غیرمحرم  وسیله  به  را که  شکار خشکی  خوردن  که  احناف

.  در غیر آن  باشد، چه  شکار شده  وی  منظور استفاده  به  ند، چهدان جایز می  محرم  برای

نماید،   و تولید نسل  گکاری تخم  خشکی در  شود که می  هر حیوانی  شامل  شکار خشکی

ازخدايي»  مرغابی  کند، چون در دریا زندگی  از اوقات  ای هرچند پاره اوكهو نزد

 دهد. جزا می  برابر اعمالتان را در شما زیرا او «شويدپرواداريدمحشورمي
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ
 و مدار  : مایه یعنی «امورمردمانقوام،سبباستالحرامبيتراكهخداوندكعبه»

  منافع ، زیرا در حج «گردانيد»  و دنیایشان  عاد و دینو م  امور معاش  و انتظام  یابی سامان

  در حج ! شود؛ آری می  و دنیایشان  دین  رونق  سبب  که  است  نهفته  و مصالحی

شود،  می  ایمن  و هراسناکشان  شوند، خائف می  واصل  عبودیت  اوج  به  ایشگرانشاننی

  اطعام  در آن  برند، فقرایشان می سود  در آن  شود، تجارشان می  داده  نصرت  ضعیفشان

  غیرمزروع  ای وادی  آبادانی  را سبب  حج  مناسک خداوند  که  ا اینشوند و اخیر می

نیز  «راحرامماه» خداوند «و» گزید نمی  اقامت  کسی  هیچ  در آن  گردانید، وگرنه

ی   حرام  در ماههای  ممرد  که طوری گردانید،  امور مردم  یافتن  و سامان  انتظام  سبب

  جنگند و نه می  با دشمنی  طلبند، نه را می  خونی  ی نه  و رجب  ، محرم ، ذوالحجه ذوالقعده

  ی از این  حرام  ماههای  کنند پس می  حرمتی بی  مورداحترامی  و ارزش  امر مقدس  به

  و قتال  قتل  : حرمت هک  باید گفت  . ولی است  امور مردم  وانتظام  قوام  ی نیز مایه  حیث

 «راهدي» خداوند «و»  است  شده  ما منسوخ  ، در شریعت حرام  در ماههای  عادالنه

  انتظام  نیز سبب «دارراقالدههايوقرباني»شود  اهدا می  مکه  به  را که  حیواناتی : یعنی

 دارای  حیوان  کسی  ، وقتی در آنهاست  که  دیگری  گردانید زیرا بجز منافع  مردم امور

دارد  را  یا عمره  حج  او عزم  شود که می  کند، فهمیده  ( را با خود همراه بند )قالده گردن 

ا یاد کرد دار را مخصوص  قالده  گردد. و قربانی نمی  وی  متعرض  ، کسی و بنابراین

  بیشتر و شکوه آن   بثوا  که  خاطر آن  ، به ( است نیز از )هدی  قربانی  نوع  این  که  درحالی

درراكهاهللآنچهتابدانيدكهاستآنبرايبياناين»  گرتر است جلوه  با آن  حج

كهوآنچهمانهاستآس چيزهمهبههللاداندوتابدانيدكهمياستدرزمينرا

 گرداند. یم  را مشروع  ، احکام خویش  مطلق  و علم  حکمت  براساس  پس «داناست
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک
  حرمت و  وی  قدسی  ، حرم وی  احکام  که  بر کسی «استسختهللاعقوبتبدانيدكه»

خداوبدانيدكه»کند   حرمتی بی  وی  و ارزشهای  مقدسات  انگارد و به  را سبک  احرام

  وی  و رحمت عفو  آستان  به  که  یکنندگان و بازگشت  بر تائبان «استمهربانآمرزنده

 آیند. باز می

  

ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
عهده» رساندنبر جز   اطاعت و  اگر امتثال  پس «نيست»شما   برای «پيغامپيامبر

اید اما  نکرده  جنایت  خودتان  و جز در حق  نرسانده  زیان  خودتان نکردید، مسلما جز به

، دستور  کرده  خود عمل  تکلیف  به  ؛ ایشان مربوط است صخدا  رسول  به  هک تا جایی

شما در   برای پس  است  کرده  قیام  تبلیغ  واجب  و به  داده  را انجام  عزوجل  خدای

آشكاروخداوندآنچه»  نیست  عکری  هیچ  ها و تقصیرهایتان کوتاهی كنيدوميرا

 ماند. نمی  شما بر او پنهان  یا وفاق  لکا نفاق «داندداريد،ميميراپنهانآنچه

  

ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

ھ  ھ
:  خبیث مراد از «برابرنيست»  : پلید و پاك یعنی «وطيبخبيث» صپیامبر  ای «بگو»

و   خوب  بد و شرور و مردمان  های . یا مراد؛ انسان است  : حالل و مراد از طیب  حرام

  و همه  است  عام لفظ،»گوید:  می  . قرطبی است  نیک  بد و اعمال  پاکند. یا مراد؛ اعمال

پليديهاتورابههرچندكثرت»دو برابر نیستند   این ! آری«. گیرد را دربر می  معانی  این

را نابود   آن  و برکت  برده بین را از  چیز، سود و ثمر آن  یک  زیرا پلیدی «آوردشگفت

كنيدخرد!صاحبانايپس»کند  می اهللپروا   را بر کردارهای  صالحه و اعمال  «از

تا»آنها   و پلیدان  از تبهکاران  باشید، نه  مردم  و نیکان  برگزینید و از پاکان  ناشایست

.«رستگارشويد
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ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   

ېې  ې  ې  ى  ى    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
را از   مؤمنان کرد، در اینجا  را بیان  احرام  شکار در حال  حکم خداوند  که  از آن  پس

  کرده  شود، نهی می  اشیا عنوان  تحریم  به  گرایش  انگیزه  به  که  هایی پرسش  کردن  مطرح

از   پرسیدن  به  که «رسيدنپچيزهاييازآن!مؤمناناي»آموزد:  می  ادب  چنین  آنان  و به

در  از پیامبر خدا ! رسانند. آری نمی مدد  شما در امر دینتان  ندارید و به  آنها نیازی

اگر»نکنید   سؤال  مواردی  چنین برايحقيقتزيرا راآنها شما شود، آشكار شما

  فایده ر بیاز امو  کردن دیگر، سؤال  از جهتی آید. می  و بر شما ناخوش «كندميغمگين

و بر   کننده امر بر سؤال  آن  وجوب  سبب  است  ممکن ، نیست  نیازی  بدان  که  و از آنچه

امر   بر این  ، دال آیه  این  نزول  سبب  در بیان  وارده  ازروایات  یکی  که شود چنان  دیگران

در   آیا حجپرسید:  صخدا  از رسول  از اصحاب  ؛ یکی است آمده  روایت  . در این است

 ! : آری شدند و فرمودند: اگر بگویم  خشمگین صخدا  رسول است؟  فرض  هر سال

آنها»شد.   نازل  کریمه آیه   بود که  شود. همان می  بر شما واجب  گمان بی از اگر و

كنيدشودسؤالمينازلقرآنكههنگامي در  صخدا  با وجود رسول  بدانید که«

روشنبرايالبته»؛  بر وی وحی  و نزول  انمیانت   آن  جواب «شودميساختهشما

آنها»  موضوع  آن  در باره  وحی  یا با نزول ص اکرم رسول  ؛ با پاسخ سؤالتان از خدا

  این  دیگربار به  پس  کردید درگکشت  سؤال  در گکشته  از آنچه خدا : یعنی «گذشت

خداوند»  درگکشت  تکالیف  آن  به  دنتانکر  از مکلف بازنگردید. یا خدا  شیوه و

ی   شما را ی جز بعد از هشداردادنتان  که  است  وی  و از بردباری «بردباراستآمرزنده

 کند. نمی  مجازات

و شما   کرده  از آنها سکوت  قرآن  که  است  اموری  : در پیرامونتان است  این  معنی  حاصل

اگر   نکنید ولی  چیزها سؤال  ، از آن پس  است  نکرده  فمکل  چیزی  را در مورد آنها به

کند.   را غمگین شما  شود، هرچند که می  بر شما نازل  آن  کردید، حکم  سؤال  این  رغم به

،  از نظر جرم  مسلمانان  در میان  مسلمانان  بزرگترین: » است  آمده  شریف  در حدیث
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  حرام  وی  سؤال  سبب اما به  است  نشده  حرام  هکند ک می  سؤال  از چیزی  که  است  کسی

 «.شود می

از   که  طوری  پایبند شدند به  ادب  این  به صخدا  رسول  ، صحابه آیه  این  بعد از نزول

  ابالغ  ایشان  به ص پیامبراکرم  که  آنچه  و فقط به  پرهیز کرده  فایده بی  سؤاالت  طرح

مورد امور  در  سؤاالت  ، طرحصاکرم  بعد از عصر رسول کردند. اما نمود، اکتفا می می

 شود.  نازل  یا حرامی  حالل  رود که نمی  آن  دیگر بیم  زیرا امروزه  جایز است  شرعی

  

ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ   
 : یعنی «كافرشدندآنكردند،بازبهازشما،ازمانندآنهاسؤالپيشهماناقومي»

 آنها نبود و  طرح  به  نیازی  کردند که  مطرح  هایی ، سؤال پیشین  های از امت  سانیک

 خود به  پرسشهای  بر اساس  کرد اما چون نمی  آنها را ایجاب  طرح  دینی  ضرورتی

 در  اموری  چنین این  نمونه  نکردند، که  عمل  تکالیف  آن  شدند، به  مکلف  تکالیفی 

 . است  فراوان  نصارییهود و   های آیین

را   نوی ابتدائا چیز صخدا  : از رسول است  آید این برمی  آیات  از این  که  ای قاعده  پس

،  آن  به  کردن عمل و  قصد فهمیدن  ، به شده  نازل  آنچه  درباره  که  نپرسید اما جایز است

 بخواهید.  توضیح

  

حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   یی  جئ   

ىب    يب  جت   
سائبهبحيرههيچهللا» وصيلهو حاميو مشروعايو  : بحیره «استنگردانيدهرا

  اختصاص  بتان  را به  شگافتند و شیر آن را می  آن  گوش  جاهلیت  اهل  بود که  شتری ماده

  ای نشانه  آن  گوش  و شگافتن  داشتخود ن  را برای  آن  دوشیدن  حق  کسی  دادند پس می

ساختند، یا شتر  می  کردند ورهایش می  نکر بتان  بود که  شتری : ماده امر بود. سائبه  بر این

او را از  اگر مثال خداوند  کردکه می  مشروط نکر بتان  نیت  این  به  کسی  بود که  نری

  برگرداند، در این  و مأوایش  منزل  برهاند، یا او را از سفر به  سالمت به  ای بیماری
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بر   برود و کسی  چرا و آب  خواهد به می  جایی در هر  شتر را آزاد بگکارد که  آن  صورت

  خودشان  زایید، به می  مادینه  اگر دوشکم  بود که  شتری  : ماده سوار نشود. وصیله  آن

  : شتر نری . حامی یافت می  ختصاصا  بتان  به زایید، می  ای اما اگر نرینه  گرفت می  تعلق

  داغ  گفتند: حاال دیگر پشتش آمد، می وجود می به فرزند  ده  وی  از پشت  چون  بود که

  و علفی  او را از آب  شد، نه سوار می  بر آن  کسی  کردند ودیگر نه می  رهایش  پس  شده

  و در آنها به  کرده  را اختراع آنها  جاهلیت  اهل  چند بود که  اموری داشتند. اینها باز می

اكافرانولي»جستند.  می  تمسک  پیشینیانشان  روش زیرا آنها  «بندندميدروغهللبر

  خدای  را به  تحریم  و این  کرده  و تعبد بر خود حرام  تدین  انگیزه  چیزها را به این

وبيشترشان»بود   نکرده  مآنها را حرا  عزوجل  خدای  که دادند؛ درحالی می  نسبت  سبحان

  آیه  که گیرد. چنان نمی  نشأت  و فهم  از عقل  آنان  و دیدگاه  زیرا افعال «كنندنميتعقل

 کند: می  معرفی  گونه  را این  آنان  خردی و بی  از جهل  دیگری  ، نمونه بعدی

  

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ٿ  ٿ  ٹ 
بياييد؛پيامبرشسويوبهكردهخدانازلآنچهسويشود:بهگفتهآنانبهوچون»

و   قرآن  : هرگز به یعنی «استمارابسايميافتهخودرابرآنپدرانگويند:آنچهمي

آياهرچندپدرانشان»  است  ما کافی  برای  پدرانمان  زیرا دین  آوریم نمی  پیامبر ایمان  به

  گمراه  جاهالنی  پدرانشان  اگر هم  : حتی یعنی «بودندنيافتهوهدايتدانستهنميچيزي

فقط   کسی  سزاوار نیست  که  آن  مانند؟ حال می  باقی  آنان  بر دین  باشند، باز هم  بوده

بماند،   باقی  آنان  و آیین  شکی  اند، به بوده  روان  در راهی  پیشینیانش  که  خاطر این به

  با کتاب  آنان و روش  آشکار باشد، یا راه  پیشینیان  های فساد شیوه  که  گاه  آن  بویژه

  کسی  اگر اقتدا به ، باشد. بنابراین  قرار داشته  در مخالفت ص پیامبرش  و سنت خدا

  داشتند و نه  علمی  پدرانشان نه  که  باشد درحالی  یافته راه  باید عالمی  کس ؛ آن است  الزم

 برخوردار بودند.  از هدایتی
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   

چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ
  هستید پس  مسؤول  خودتان  : شما در قبال یعنی «بپردازيدخودتانبه!مؤمناناي»

گمراهكهباشيد،كسييافتهشماراهگاههر»دارید   را نگاه  را بپایید، یا خودتان  خودتان

  نفس  مسؤولیت در حدود شما خود  : چنانچه یعنی «رساندنميشمازيان،بهاستشده

  گمراه  که  از مردم  کسانی  باشید، گمراهی  شده و هدایت  راهیاب  حق  سوی ، به خویش

 رساند. نمی  شما زیانی  اند، به شده

زیرا   از منکر نیست  و نهی  معروف  امر به  وجوب  نفی  معنای  به  آیه  این  که  باید دانست

و   معروف امربه  و قطعی  حتمی  ، بر وجوب بسیاری  نبوی  و احادیث  قرآنی  آیات

کند،  می تأکید  شخصی  بر مسؤولیت  که  کریمه  آیه  این  کنند. پس می  ازمنکر داللت نهی

را « ازمنکر  و نهی  معروف  امر به«  واجب  به  قیام  توانایی  هشود ک می  حمل  بر کسانی

  هیچ  ازمنکر به نهی و  معروف کنند امربه نمی  گمان  شود که می  حمل  ندارند، یا بر کسانی

  معروف از امربه  دارند که  بیم  بجا گکارد، یا از آن  تأثیری  در مخاطبشان  از احوال  حالی

  آنان  را به  آن  ، ترك آن  وقوع تصور  صرف  روبرو شوند که  زیانی  انازمنکر با چن و نهی

فرمود: شما   که  است  آمده  ابوبکرصدیق  روایت  به  شریف  کند. در حدیث می  توجیه

  امر به  را بر ترك  آن  یعنی)نهید...  می  آن  را در غیر جایگاه  خوانید و آن را می  آیه  این

  که  شنیدم صخدا  از رسول  من  که  درحالی (کنید می ز منکر حملا  و نهی  معروف

  خدای  که  است  را تغییر ندادند، نزدیک  منکر را دیدند و آن  مردم  که  گاه آن»فرمودند: 

  نیز روایت  خشنی  از ابوثعلبه«. گرفتار کند  خویش  عکاب  رابه  آنان  همه  عزوجل

  آن  درباره ! ، آری کردم  سؤال  بسیار آگاهی  از شخص  آیه  ینا  درباره فرمود:  که  است شده

  معروف  باید به  بلکه»فرمودند:   شریف  در حدیث  پس  کردم  سؤال صخدا  ازرسول

  از بخل [فقط  قرار گرفتید که  در زمانی]  چون  که  گاه کنید تا آن  و از منکر نهی امر

اعتبار  مدار  و دنیامحوری  شد و خودپرستی می  پیروی  نفس  و از هوای  اطاعت  وحرص

  گردید پس می  و فریفته  دلخوش  خویش  رأی  فقط به  و نظری  رأی  بود و هر صاحب

شماهمگيبازگشت»...«.  خود شماست  نفس  ا مسئولیتبر شما مخصوص  وقت  در آن
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:  یعنی «سازدمي،آگاهداديدميانجامشماراازآنچهگاه،آنخداونداستسويبه

آنها را از   تمام  زودی به گردند و او باز می خدا  سوی هر دو به   و گمراهان  یافتگان راه

 را در  همگی  کرد، سپس خواهد  شان محاسبه  و در برابر عملشان  خبر داده  اعمالشان

 جزا خواهد داد.  برابر اعمالشان

  

ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  

ڭ  ۇ
 : است  قرآنی  آیات  ، از دشوارترین ، لفظ و حکم زیر از نظر اعراب  گانه سه  آیات

شهادتنصاب!مؤمناناي»   ای از گواهی  در اینجا: عبارت  شهادت «شمامياندر

كههنگامي»شما  در میان   شهادت  ! نصاب شود. آری می  شهود ارائه  از سوی  که  است

اين»  است  آن  های و نشانه  : حضور عالئم حضور مرگ «ازشماحاضرآيديكيمرگ

  مسلمان  از مردان  دو تن : یعنی «راخوددوتنبايدازميانوصيتموقعدركهاست

ميانگواهيبه»را  كهدر فراخوانيد شاهد   دو تن  این : یعنی «باشندعادلخود

تن»باشند   باید عادل  مسلمان دو غيرتانيا گواهيبه» : از کفار را یعنی «رااز

اگردرزمين ومصيبت»وجود نبود م  مسلمانی  و گواه «باشيدسفركردهفراخوانيد،

فرارسيدشمامرگ   شرایطی در چنین  در رسید. پس  مرگتان  های : نشانه یعنی «را

  سوی به  تان وصیت  حامل  بعد از مرگتان  فراخوانید که  گواهی  کافر را به  توانید دو تن می

 باشند.  آنان  سوی از شما به  بجامانده  مال  گردند و نیز حامل  تان ورثه

وصایا  در سفر و در مورد  بر مسلمانان  ذمه  اهل  گواهی  بودن جایز  دلیل  کریمه  یهآ

  گواهان  . واگر به است  دو شرط یاد شده  کافر، مقید به  گرفتن  : جواز گواه باشد. یعنی می

بعد»سوگند   ادای  برای «راآنان»کردید:   خیانت  آنها ادعای  و علیه  شده  کافر مشکوك

سوگند و   ادای  شود که می  خاطرنشان «.بازداريد»از نمازها   عصر، یا غیرآن «نمازاز
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در سوگند   بود. و حکمت  مرسوم  مسلمانان  قضایا بعد از نماز عصر در میان  فیصله

پس»  است  و ضمیر سوگندخورنده  وجدان  واداشتن  تکان  بعد از نماز، تغلیظ و به  دادن

صداقت در   دو تن  آن «خورندقسمهللابه»بودید  و مردد «كرديدشكنآنااگر

اينكه»  مضمون  این  شاهد، به ما بهحق: : ما  یعنی «فروشيمنميقيمتيهيچرا

  خاطر دستیابی تا به  فروشیم دنیا نمی ناچیز  متاع  این  را به خداوند  از سوی  مان بهره

اوگواهينفعبهكههرچندكسي» ! یادکنیم  او سوگند دروغ  مقدس  نام دنیا، به  مال  به

صاحبدهيممي ما باشد، ما   ( از نزدیکان : هرچندفرد )مشهودله یعنی «باشدقرابت،

 «كنيمنميراپنهانهللاوگواهي»  دهیم می ترجیح  وی  را بر رضای  و راستی  قطعا حق

  ، پنهان امر کرده  آن  و بزرگداشت  نگهداری  به  وجلعز  خدای  را که  ای : گواهی یعنی

  نیز در حکم  جمله  این «بودخواهيمگناهكاران،ازصورتدرغيراينكه»  کنیم نمی

 . است  داخل  قسم

  

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

ۇئ  ۇئ  ۆئ     وئ    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ ې  ې  ى  ى
 مراسم  : اگر بعد از اجرای یعنی «اندشدهگناهدودستخوشآنشدكهواگرمعلوم»

  درشهادت  گفتن  ، با دروغ دو وصی  دو شاهد، یا آن  آن  شد که  حاصل  ، آگاهی تحلیف 

ديگردوكسپس»اند؛  گردیده  گناهی  دیگر مرتکب  یا در سوگند، یا با ظهور خیانتی

  دیگر که  : دوتن یعنی «باشندداشتهمتوفيبهنزديكتريقرابتآنهابايستندكهبجاي

بپا ایستند و بر  آنها  سوگند علیه  ادای  دو، جهت  آن  باشند، بجای  متوفی  از نزدیکان

هريككهگروهياز»بدهند یا سوگند بخورند   ؛ شهادت است  و حقیقت  حق  که  آنچه

  دو تن  این : یعنی «خودساختراحق،مالآنانبرزبردستيبهدروغازدوگواه

جفا   بر آنان ، دو شاهد اول  آن  از سوی  باشند که  ، از کسانی متوفی  به  شاهد نزدیک

ترازگواهيمادرستگواهيسوگندخورندكههللابهپس»  است  شده  و ستم  رفته

آنها   ما ازشهادت  : شهادت اد کنند کهدو شاهد کافر سوگند ی  یعنی: علیه «دواستآن
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ازحد»دار وراستگو  هستند و ما امانت  و آنها دروغگو و خائن  تر است درست وما

ودر»  ایم نخورده  بهتان و  دروغ  آنها به  سوگند را علیه  : ما این یعنی «ايمتجاوزنكرده

 باشد.  وجود داشته  دغلی و  دروغ  گر در کارمانا«باشيمازستمكارانصورتغيراين

  

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب     

مب  ىب    يب  جت
است»  روش «اين» بروجهشهادتكهآنبهنزديكتر كنندآنرا  : این یعنی «ادا

 را بر وجه  ، گواهی وصیت  گواهی  بردارنده  گواهان  که  است  آن  نزدیکتر به  روش 

 و در آن  نکرده  و تبدیل  را تحریف  ادا کنند و آن  باید آن و طور شاید و به  درست 

آن»نورزند   خیانت  از كهيا سوگندهايبترسند از بعد برگرداندهآنانسوگندها

  ترس  باشند از این  ایمن  وصیت  گواهان  که  است  آن  نزدیکتر به  روش  : این یعنی «شود

بخورند زیرا  سوگند  آنان  گواهی  و آنها برخالف  شده  برگردانده  ورثه  سوگندها به  که

نخواهد بود،   مدعی  از جانب  ، سوگند دیگری بعد از سوگند وی  بداند که  اگر کسی

شود تا  می  سبب ، بعد از سوگند شهود وصیت  خورد لکا سوگند ورثه می  سوگند دروغ

 «ازخداپرواداريدو»، پرهیز و احتیاط کنند  دروغ به  د خوردناز سوگن  شهود وصیت

و»  و اجابت  پکیرش  شنیدن  به «اورابشنويدوحكم»  و سوگند دروغ  در امر خیانت

راهفاسقانگروههللا نمايدنميرا   خود را به  اطاعت  دایره از  روندگان : بیرون یعنی«

 گرداند. نمی  راهیاب  حق

دررسد، باید   مرگ  های نشانه  کسی  : اگر به است  این  فوق  کریمه  دو آیه  معنای  لحاص

در   بگیرد و چنانچه  خود گواه  را بر وصیت  مسلمان  شاهد عادل  کند و دو تن  وصیت

  شاهد مسلمان  دو تن نبود و  وی  وحوش در حول  دیگری  کس  سفر بود و جز کافران

اگر   بگیرد. سپس  گواه  خویش  شاهد کافر را بر وصیت  ا دو تنت  ، جایز است نیافت

  دو کافر به  کردند، باید آن  شک  دو تن  آن  ، در گواهی کننده وصیت  شخص  ورثه

  را کتمان  از شهادت  و چیزی  داده  شهادت  حق : به که  سوگند بخورند بر این خداوند

اگر بعد از   گاه اند. آن ننموده  ، خیانت سپرده آنها  به  که  متوفی  متروکه  اند و در مال نکرده
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از   چیزی  که  رفت ظهور رسید، یا تصور می به  سوگندشان  خالف  سوگند، در عمل  این

، دو  هنگام  ، در این است  درآمده  دو تن  آن  در ملکیت  وجوه از  وجهی  به  متوفی  ترکه

  مفاد این  به  کافر سوگند بخورند و بعد از آن  دو گواه  نآ  ، علیه متوفی  ورثه  از مردان  تن

 شود. می سوگند عمل

  تمیم» فرمود:  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  دربیان  عباس از ابن

  کردند... و چون می  تجارت  در مکه  بودند که  از نصرانیانی  بداء دو تن  بن و عدی  داری

  انتقال  مدینه  را به  خویش  مرکز تجاری  کردند، آنان  هجرت  مدینه  به صاکرم رسول

  قصد تجارت به  یکجا با آنان سهمی  بدیل  نام به  از مسلمانان  تن  ، یک دادند. در مدینه

  سالمت به  جان  بیماری  از آن  کرد که  بیمار شد و احساس  در راه  گردید، بدیل  شام  عازم

  اش تجارتی  کاالی  را در درون  و آن  نوشته  وصیتی  خویش  دست به  پسنخواهد برد 

  . و چون گرفت  گواه  خویش  کرد و آنهارا بر وصیت  وصیت  گاه نمود، آن  پنهان

  بود، برای  ونگار یافته با طال نقش  را که  ظرفی  اش تجارتی  کاالی  ، آنها از میان درگکشت

  اش خانواده  را به  بدیل  و مرگ  بیماری  آمدند، ماجرای  دینهم به  خود برداشتند و چون

را گشودند،   کاالیش  بدیل  خانواده  که سپردند. هنگامی  آنان  رابه  بازگفته و اموالش

  ظرف  بود، یافتند اما از آن  نوشته  خود را نیز درآن  اموال  صورت او را که  نامه وصیت

  نازل  مبارکه  آیات  بود که  نمودند، همان  شکایت ص رماک نزد رسول نبود. لکا  خبری

 «.شد...

  محکم  بلکه  نیست  منسوخ  آیه  حکم  که  است  این  ترجیح»گوید:  می  جریر طبری ابن

 «.است

  

ڀ   ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ڀ  ڀ پ  پپ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ
پيامبرانكهروزي» گردميخدا،  آیه  . مخاطب است  روز قیامت همانا  که «آوردرا

 خداوند که  روزی ! حکر کنند. آری  یاد آورند، یا از آن روز را به  باید این  مؤمنانند که 

چهميپس»آورد  را گرد می  پیامبران :  یعنی «شد؟دادهشمابهپاسخيفرمايد:

  پاسخی  شما چه به ، برانگیخت  آنان  سوی  شما را به  عزوجل  خدای  که  هایتان امت
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علميمي»دادند؟  ما تويينداريمگويند:   که  باآن «نهانيرازهايدانايكه،

  ولی اند دانا بودند داده  ایشان  به  هایشان امت  که  پاسخی  چگونگی  به ‡پیامبران

  پاسخ و  گفته  ، چنین الغیوب عالم  خدای  خود در پیشگاه  منظور اظهار عجز و ناتوانی به

  از هول ‡دیگر:پیامبران قولی  کردند. به  تفویض  خود وی  را به  تعالی  حق  سؤال  این

  که  است  قولی  را از یاد بردند. واین  هایشان امت  محشر، پاسخ  عرصه  و وحشت

  هایشان امت  بعدا درباره  باشد که  ای با گواهی  شان سخن  این  تواند یکجا کننده می

  اخالص  : ما به باشد که این ‡مراد پیامبران  که  است  دیگر: محتمل قولی  به دهند. می

 . هستی  و نهان آشکار  دانای  که  زیرا فقط تویی  نداریم  علمی  هایمان امت

  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  کک   ڍ  ڌ    ڌ 

گ  گ    گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ   ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  ہ
برخودوبرمادرتنعمت!مريمپسرمعيسي:ايخداوندگفتكههنگامي» مرا

آوربه وی   د از باالبردنبع  عیسی  به  نعمت  این  یادآوری»گوید:  کثیر می ابن «ياد

  صیغه به  و تعبیر از آن  است  در روز قیامت  وی  به  یادآوری  بود. یا این  آسمان  سوی به 

براو   نعمت  یادآوری از  هدف«. کند  داللت  آن  حتمی  بر وقوع  که  است  آن  ، برای ماضی

  که  است  شأنی  فعتو ر  ، علو مقام کرامت  ها به امت  ساختن ، همانا آشنا و بر مادرش

،  یادآوری  این  که چنان مفتخر، معزز و ممتاز گردانید  دو را بدان آن خداوند

از   در واقع  گرفتند زیرا آنان  خدایی  دو را به  آن  که  نیز هست  کسانی  توبیخ  دربرگیرنده

  خدای  جانباز   همه  مادرش و  ها بر عیسی انعام  این  اند که کرده  غفلت  حقیقت  این

برخوردار   هایش نعمت  از این  که اند وی  بندگان  از زمره  دو، بندگانی و آن  بوده  سبحان

  به  سبحان  خدای  که  برآنچه  ، افزون وقدرتی  صالحیت  هیچ  و مریم  عیسی  اند پس شده

توكهگاهآن»یاد آور  به  مرا بر خود و بر مادرت  نعمت ! ، ندارند. آری کرده  آنها عنایت
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كردم تأييد  خداوند  که  پاکی  : روح یعنی «القدسروحبه»  : نیرو دادم یعنی «را

:  . یعنی است  ، جبرئیل القدس : روح قولی  گردانید. به  مخصوص  آن  را به  عیسی

مردمان»  کردم  تأیید و تقویت  جبرئیل  وسیله تو را به گهوارهبا اعجاز   به «در

  گفتنت  ، و سخن گفتی می  نیز سخن «ودرميانسالي»  کودکی  حال در «گفتيميسخن»

آن»  نداشت  باهم  تفاوتی  ، هیچ هر دو حالت در آموختمتوكتاببهكهگاهو  «را

 محکم  : سخن یعنی «وحكمت»را   آن  جنس  ی یعنی  کتاب  خط و سواد، یا مطلق : یعنی

بر   را که  : کتابی یعنی «راوانجيل»را   موسی  : کتاب یعنی «وتورات»و استوار را  

گاه،آنساختيميپرندهشكلبهازگلمناذنبهكهگاهوآن»  کردم  وحی  خودت

  ، مانند سایر پرندگان و زنده  متحرك «شدميايپرندهمناذنبهپسدميديميآندر

وپيس» مادرزاد بهوكور ميمناذنرا بيرونمردگانكهگاهوآنداديشفا را

  همه «مناذنبه»بود؛   بزرگ  ای تو معجزه  برای  و این  از قبرهایشان  زنده «آورديمي

  نداشت  این جز  نقشی  اینها هیچ  در همه  بود و عیسی  الهی  و فرمان  حکم  اینها به

  و برگردانیدم  کردم : دفع یعنی«بازداشتمكهوهنگامي»کند   پیروی  فقط از امر الهی  که

بني» شر تو آنانبرايكهگاهآن»تو را کردند   قصد کشتن  وقتی «رااسرائيلاز

آنانكسانيپسآوردي»  روشن  های : معجزه یعنی «آشكارحجتهاي كافركهاز

  معجزات  این  در برابر درخشش  چون «بودندگفتند:اينهاجزسحرآشكارنيستشده

آنها   انکار کلی ، قادر به را پر ساخت  و روانشان  آنها، چشم  ماندند و تجلی  خیره  بزرگ

 دادند.  سحر و جادو نسبت  آنها را به  بلکه  نشده

  

ۓۓڭڭڭڭ  ۇ   ھ  ھ  ےے ھ ہ  ھ
ايمانوپيامبرممنبه،كهحواريونسويبه»  کردم  : الهام یعنی «كردموحيوچون»

  این دیگر معنی  قولی  . به افگندم  را در دلهایشان  نور توحید و اخالص  پس «آوريد

  پیامبرم  و رسالت  من  به  که  دستور دادم  عیسی  پیامبرم  بر زبان  حواریون  : به است

ايمانگفتند:»بودند   عیسی  راستین  و پیروان  : شاگردان آورید. حواریون  ایمان
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ماكهباشگواه»گفتند:  «و»کردند   را اجابت  عیسی  : آنها دعوت یعنی «آورديم

  و به  کامال مخلص خویش  ما در ایمان  که  این  به  باش  گواه : پروردگارا! یعنی «مسلمانيم

 . هستیم  تو کامال تسلیم

  

ې  ېې  ى   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې 

ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ  وئ  
 . بر گرفته  خود را ازآن  نسبت  سوره  این  که  ، داستانی است« مائده«  بیانگر داستان  آیه  این

برتواندكهآياپروردگارتومي!پسرمريمعيسيگفتند:ايحواريونكههنگامي»

  رو نبود که ازآن  حواریون  درخواست  ن: ای قولی  به «فروفرستد؟ازآسمانايمامائده

  باور راسخ  تعالی  حق  قدرت  باشند زیرا آنها به  کرده  شک  خداوند متعال  در توانایی

،  مائده  درخواست دیگر: آنها با قولی  بود. به  خوراکی  نیاز آنها به  سبب  به  تند بلکهداش

  من  به : )پروردگارا! گفت  ابراهیم  که شدند چنان  قلبی  و آرامش  خواستار طمأنینه

  هر دو قول  بعد، گواه  و آیه«. 223 بقره/...(» کنی می  زنده  را چگونه  مردگان  که  بنمایان

  ای : سفره . مائده است  شده  مطرح  هردو در آن قلبی  و اطمینان  خوراك  زیرا نیاز به  است

:اگرمؤمنيد،گفت»  حواریون  در پاسخ  یباشد. عیس  شده  غکا نهاده  بر آن  که  است

  خود راستگویید، از خدا پروا کنید و از این  در ایمان  چنانچه : یعنی «ازخداپرواكنيد

  چنین  که  دور است به  مؤمن  نظر نمایید زیرا از شأن صرف  آن  و امثال  درخواست

 کند.  ارائه  تعالی  حق  را به  پیشنهاداتی

  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی وئ  ۇئ  ۇئ 
  که بودند  همراه  با عیسی  بزرگی  زیرا جمع «بخوريمازآنكهخواهيمگفتند:مي»

دلهاي»نداشتند   خوردن  برای  کافی  غکای آرامو   قدرت  کمال  با مشاهده «گيردما

  قرار داده  ا را مورد اجابتم  درخواست  خداوند متعال  امر که  این  ، یا بهخداوند

  در ادعای تو  که  بدانیم  الیقین  عین  : به یعنی «ايگفتهماراستبهكهوبدانيم»  است

از»  از آسمان  مائده  : در فرود آمدن یعنی «آنودرنزول»  ای گفته  ما راست  به  نبوتت
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  آن  فرودآمدن شاهد  که  سایر مردم یا از  اسرائیل از بنی  در نزد کسانی «باشيمگواهان

 نیستند.

  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ
بود،   مائده  آوردن از فرود  بیانگر هدفشان  آنها را که  سخنان  این «مريمبنعيسي»  چون

بارالها!گفت»شنید  آسمان: از »غکا پر از  «خوانيپروردگارا! نازل ما تابر فرما

باشدبرايعيدي ما واولبراي»باشد   ما عیدی  برای  آن  : تا روز فرودآمدن یعنی«

  که  کسانی  برای  کنند و هم می  در عصر ما زندگی  که آنان  برای  : هم یعنی «ما»  امت «آخر

  جهت  و از این بود  یکشنبهدر روز   آنان بر  مائده  : نزول قولی  آیند. به بعد از ما می

جانباينشانه»تا  «و»دادند  روز را عید خود قرار  آن  نصاری :  باشد. یعنی «تواز

  رسالتش  به  که  کسی  ادعای  و درستی  قدرتت  باشد بر کمال  روشنی  و حجت  داللت

روزي»  ای فرستاده را ما تو»  نیروگیریم  بر عبادتت  با آن  که «دهو بهترينو

 . نیست  ای دهنده ، غیر از تو روزی در حقیقت  بلکه «دهندگانيروزي

  

ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   
برآنفرستندهفروفرمود:من»کرد و   را اجابت  عیسی  خواسته «سبحانخداي»

:  یعنی «آنازپسولي»  کنم نمی  وعده  خلف  و من  است  حق  من  و وعده «شماهستم

اورابهپس» و انکار ورزد «ازشماكافرشوداگركسي»  مائده  از فرودآوردن  پس

اهليكهيچ»  مانند آن  : به یعنی «آنبهكهكنمتعذيبعذابي عذابراعالماز

  محسوس  اند که کرده  ا تککیبر  ای ، معجزه صورت  آنها در آن  که چرا «باشمنكرده

مانند خواهد  بی و  سنگین  نیز عکابی  عکابشان  اند پس سر دیده  چشم  را به  و آن  است

 بود.
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  وقتی گوید: می  که  قولی  شد، برخالف  نازل  بر آنان  مائده  بر آنند که  جمهور مفسران

  روایت  عباس ابن . از نداریم  زینیا  مائده  نزول  تهدید شدند، گفتند: به  عکاب  آنها به

از   آماده  خوانی  شد و آن  نازل  و حواریون  ، بر عیسی مائده»فرمود:   که  است  شده

خواستند،  می  که  هر زمانی رفتند و در می  که  در هرجایی  از آن  بود که  و نان  ماهی

آنها مأمور بودند »... ید: گو می یاسر  عماربن  روایت  کثیر بر اساس ابن«. خوردند می

  و ذخیره  نموده  نکنند اما خیانت  فرداذخیره  امروز را برای  و غکای  نکرده  خیانت  که

 «.کرد  مسخشان  و بوزینه  خوك  ، به کیفر آن  پروردگار به  کردند پس

  پروردگارت گفتند: از ص اکرم رسول  نیز به  قریش  که  است کرده  روایت  عباس ابن

 ...! آوریم می  تو ایمان  به  وقت  ما طال گرداند و آن  صفا را برای  تا کوه  بخواه

  بر تو سالم  : پروردگارت فرود آمد و گفت  دعا کردند و جبرئیل صاکرم رسول

اما   کنم می  طال تبدیل  به  آنان  صفا را برای  ، کوه خواهی اگر می فرماید: گوید و می می

  را عکاب  از جهانیان  احدی  که  کنم  عکاب  کفر ورزید، او را چنان  آنبعد از   اگر کسی

  و کوه]  بدارم  گشاده  آنان  روی را به  رحمت و  ، در توبه خواهی می  . و اگرهم باشم  نکرده

  برکوه]را   و رحمت  در توبه  بلکه»گفتند:  صخدا  .رسول[نکنم  طال تبدیل  صفا را به

 «.همد می  ترجیح [طال

،  حواریون و  عیسی  وگو میان گفت  این»گوید:  می« القرآن  ظالل فی»تفسیر   صاحب

  کنیم می  مالحظه سازد.. آشنا می  هایشان ترین و برگزیده  عیسی  قوم  طبیعت  ما را به

  همه با آن  حواریون زیرا  بزرگ  است  فرقی ص اکرم  رسول  آنها و اصحاب  میان  که

دیگر   ای خواستار معجزه  هم دیدند، باز  از عیسی  که  آشکاری  یحس  معجزات

  هم  معجزه  یک  آوردند، حتی  اسالم  که  بعد از آن صمحمد  اصحاب  که  شدند درحالی

  با حواریون  عیسی  حواریون  عظیم  تفاوت  است  نکردند... این  درخواست

 .«صمحمد
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ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ    ڎ  ڎ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ
كهگفتيمردمآياتوبه!مريمبنعيسيخداوندگويد:ايراكههنگاميويادكن»

  را به  ! روز قیامتصمحمد  ای : یعنی «گيريد؟خداييرابجزخداوندبهومادرممن

  رأی  گوید. این می  عیسی  را به  سخن  روز این  در آن  تعالی  حق  دآور کهیا

  سخن  این  دیگر: خداوند متعال  قولی  به  . ولی است  کریمه  در تفسیر آیه  جمهورمفسران

 بعد  وی  در باره  ینصار  رد پندارهای  ، جهت آسمان  به  عیسی  باالبردن  هنگام  به را

  عیسی  که  دانست می خداوند  که  . و با آن گفت  وی  به  آسمان  به  از باالبردنش

، از  شان حجت  و قطع  نصاری  منظور توبیخ  اما به  است  نگفته  نصاری  به  سخنی  چنین

نیز   جهت  بدان را  سخن  این  تعالی  : حق قولی  کرد. به  سؤال  باره  در این  عیسی

او   و به  گردیده  بعد از او منحرف  قومش  بیاگاهاند که  مسیح  کرد تا به  عنوان

  درحالی  و مادرش  وی  و پرستش  خدایی  به  گرفتنش  اند؛ چون بسته  دروغین  پندارهایی

  دعوت  پرستی  یگانگی به را  آنان  فرستاد که  این  برای  سویشان او را به  خداوند متعال  که

تو را   و من  تو منزهی پروردگارا! : یعنی «كنميادميپاكي:تورابهگفتعيسي»نماید. 

نسزدكه»  کنم می  ها تنزیه بهتان  از این ازحقآنچهمرا :  یعنی «بگويمنيستمنرا

  پس. س ، ادعا کنم نیست  و حد من  از حق  را که  خود چیزی  به  که  نیست  سزاوار من

پسباشمراگفتهسخناگراين»:  داد وگفت  ارجاع  الهی  علم  امر را به  این  عیسی

تو   که  درحالی  آورم  پیش  عکری  تو چه  سوی به : من یعنی «ايرادانستهتوآنشكبي

درضميرمنآنچهدانيمي»  امر دانایی  حقیقت  خود به   را از مردم  و آن «استرا

  تو و آنچه  نهان  علم  به  من  لیکن «رادرضميرتوستآنچهدانمونمي»  دارم می  پنهان

رازهايدانايكهفقطتوهستياين»  ندارم  آگاهیی  ، هیچ دهی  انجام  خواهی می  که

  آدم بنی  و ادراك  حواس  از دسترس  که  هستی  هر چیزی  فقط دانای : تو یعنی «نهاني

 . ر استدو
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ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  

ې      ې  ې      ېى  ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ  وئ  
  آنچه جز  آنان  : به یعنی «امنگفتهآنان،بهبوديدادهفرمانآنخودمرابهجزآنچه»

كه»:  ام گفته  آنان  به  ، من بنابراین  ام نداده  ، فرمان بودی  داده  فرمان  من  تو خود به  را که

آناندرميانكه،بپرستيدوماداموپروردگارشماستپروردگارمنخداوندراكه

آنانبودم بر بودم،   تحت را  و احوالشان  و ناظر بودم  نگهبان  : بر آنان یعنی «شاهد

كهگاهآنپس»  داشتم بازمی  فرمانت  را از مخالفت  نانو آ  خود داشتم  و مراقبت  اشراف

، تو  بردی  آسمان مرا به  : چون یعنی «ايبودهنگهبان،توخودبرآنانكرديمرامتوفي

  مرگ  معنی در اینجا به ( )وفات  . پس ای بوده  دانا و گواه  آنان  و به  نگهبان  خود بر آنان

  که  تا آن  است  ، باقی داشت در دنیا  که  حیاتی  بر همان  آسماندر   زیرا عیسی  نیست

و   من  و عمل  بر سخن  هم «نگهبانيچيزوتوبرهمه»آید  فرود  زمین  به  در آخرالزمان

 . آنان  و عمل  بر سخن  هم

  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ
و»  کنی ، می خواهی  هرآنچه  با آنان  پس «تواندنبندگا،آنانكنيراعذاباگرآنان»

  فرزانه و «حكيم»کار   : قادر و توانا بر این یعنی «عزيزتوييپسبيامرزياگربرآنان

 . خویش  در افعال  هستی

  برای  تعالی  از حق  مهربانی  درخواست  ، یعنی استعطاف  را بر وجه  سخن  این  عیسی

گیرد.  قرار می  درخواست  مورد این  خویش  غالم  در حق  مولی  که رد چنانک  ، مطرح آنان

در مورد   کردن  حکم ، از توانایی سخن  در این  عیسی  که  کنیم می  مالحظه  همچنان

خداوند   را فقط به  آنان  در باره  کردن حکم  جوید بلکه می  بیزاری  در روز قیامت  امتش

  به  شریف  کند. در حدیث می  خواهد با آنان  هرچه  داند که یمربوط م  متعال  یگانه

و   نموده  را تالوت  آیه  بامداد این تا  شبی صخدا  رسول  که  است آمده ابوذر  روایت

شما  !هللا : یا رسول دمید، گفتم  صبح  چون کردند پس می  و سجده  ، رکوع آیه  یک  با همین

کردید، راز  می  و سجده  رکوع  خواندید و با آن را می  آیه  اینتا بامداد   پیوسته  شب  تمام
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  وردگار عزوجلخود از پر  امت  شب[ برای  ]در این  من»کار در چیست؟ فرمودند:   این

  شفاعت  این  به  من  عطا کرد. امت  من  را به  شفاعت  و او این  نمودم  شفاعت  درخواست

  عزوجل  خدای  به  که  است  کسی  مخصوص  شفاعت  این ی اما هللشاءا یابد ی ان می  دست

 «.نیاورد  را شریک  چیزی

 

ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت     حتخت  مت  ىت  يت  

جث  مثىث  يث  حج     مج  جح   
اين» فرمود: آنكهاستروزيخداوند راستيراستگوياندر  : یعنی «شانرا

هر   است  و ممکن «رساندمينفع»  در آخرت  شان در دنیا، یا: راستگویی  شان راستگویی

در   آنان  به  در دنیا وآخرت  شان پیوسته  راستگویی  : یعنی کرد و گفت  را جمع  دو قول

ازفرودستكه»  : دربهشت یعنی «استباغهاييآنانبراي»رساند.  می  نفع  روز قیامت

جاودانهاستجاريجويبارانآن آنان، از خدا   با طاعات «شدخشنوددرآنند،

  که  با پاداشی «شدندنيزازاوخشنودوآنان»دادند   انجام  وی  برای  که  ای خالصانه

از   کرد و عقلهایشان خطورنمی  خیالشان  اصال به  که  فراوان  کردند، پاداشی  دریافت

  و ماندگار است  ، باقی رستگاری  زیرا این «عظيمفوزاستاين»عاجز بود   تصور آن

و   کاملترین  به  مطلوب  به  یافتن دست باشد. فوز: دنیا ناپایدار می  رستگاری  که  درحالی

 . است  آن  شکل  ترین عالی

  

مح  جخ  حخ  مخ  جس  حسخس  مس   حص  مص         جض  حض  خض   
  عیسی  ازآن  نه  فرمانروایی  این  پس «استهللابرايآسمانهاوزمينفرمانروايي»

  داده  نسبت  پروردگاری  به  دروغ  به  که  سایر کسانی  از آن  ، نه مادرش  از آن  ، نه است

آنچهفرمانروايي»  است هللا  برای «و»  سبحان  خدای  از دیگر مخلوقات  هم  اند و نه شده

  ، همگی خالیق  تمام از  است  ها و زمیندر آسمان  آنچه  : فرمانروایی یعنی «درآنهاست
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واوبر»  است  و پدر منزه فرزند  او از داشتن  رو که  اند، از آن خداوند متعال  تماما ملک

 . نیست  محتاج  آنان از  یاریگری  دادن  یاری  هرگز به  پس «چيزتواناستهمه
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 ﴾انعام   سوره ﴿

 . است  ( آیه125)  و دارای  است  یکم

 

(  )انعام: چارپایان ، از سوره  ( این108، 102)  در آیات  که  آن  سبب  به :تسميهجهو

 نامیدند.«  انعام»را   ، آن است  رفته  سخن

  که است  آمده صخدا  از رسول كعمر ابن  روایت  به  شریف  در حدیث آن:فضيلت

  با بانگ  هفتادهزار فرشته  که  لیشد درحا  نازل  بر من  تماما یکباره  انعام  سوره»فرمودند: 

  آرای  صف  سوره گویند: این می  اسالم  علمای«. کردند می  را همراهی  و تحمید آن  تسبیح

  عقیده  اصول  پایدارساختن و به  معاد است  کنندگان و تککیب  با مشرکان  و مبارزه  محاجه

 دارد.  توجه  و خرد و ضمیر انسان  در بنیاد اندیشه  و ایمان

 . است  مدنی  سوره  از این  آیه  شش

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  

ٺ  
خبر   خویش  کامله  خود، از قدرت  با ستایش  همراه  تعالی  ، حق سوره  در آغاز این

  کند پس یم ها را اثبات ستایش  تمام  برای  اش و شایستگی  یگانگی  که  دهد، حقیقتی می

زمينكهراستخداييآنستايش»فرماید:  می و آفريدوتاريكيآسمانها ورا ها

 «راپديدآورد»  کفر و نور ایمان  های روز و تاریکی  و روشنی  شب  یعنی: سیاهی «نور

کفر   ظلمات  رو که مفرد ذکر کرد، ازآن  صیغه  اما )نور( را به  جمع  صیغه  ( را به )ظلمات

ها  حجتها و نشانه  باوجود این «كافرانگاهآن»  است  یکی  بسیار و نور هدایت  و نفاق

پروردگارخويش»   این  بعد از مشاهده  یعنی: کافران «كنندميبرابر»را   غیر وی «با

  را ناسپاسی  هایش کنند، نعمت  را ستایش  تعالی  حق فقط  که  آن  ، بجای عظیم  آفرینش

  که  از آنچه  بر چیزی  آورند که می  کنند و شریک برابر می را با او  باطلی  عبودان، م کرده

و   و نادانی  حماقت  منتهای  دهنده ، نشان ، قادر نیستند و این تواناست  بدان  خداوند متعال

 . آنهاست  شرمی بی
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ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ   
  نوع و بنیاد  اصل  که  است  آدم  مراد، آفرینش «آفريدشماراازگلكهآناوست»

ونزد» شما را  مرگ  شما، یعنی: وقت  برای «رامقررداشتاجليگاهآن»باشد  بشر می

ميعادي   میان  ؛ فاصله اول  قولی: اجل  . به قیامت  برپاساختن  برای «استمعيناو

  . به اوست مجدد  شدن  تا زنده  مرگ  میان  ؛ فاصله دوم  او و اجل  تا مرگ  انسان  آفرینش

  مرگ  تا هنگام  عمر انسان  ؛ مدت دوم  و اجل  عمر دنیاست  ؛ مدت اول  دیگر: اجل قولی

از آغاز تا   کنید که می  مشاهده  که  یعنی: با آن «كنيدميشماشكهمهبااين»  است  وی

  دانید؛ آن کنید!! آیا نمی می  ، شک خویش  در امر بعثت  ود، باز همر می  انتها بر شما چه

و   حواس  شما این  دانا و با خردگردانید و برای  آفرید و زندگانی  شما را از گل  که  ذاتی

،  و شما را بعد از آن  کرده  آنها را ازشما سلب  همه  اندامها را پدید آورد، سپس  این

  اصل  به  که  طوری گرداند به می  وپراکنده  پوسیده  تخوانهاییو اس  جان بی  مردگانی

  مجدد شما نیز ناتوان  ، از برانگیختن متعال قادر  ذات  گردید؛ همان خود باز می  جمادی

  را بدان  گرداند و ارواح برمی  آن  اولیه  شکل شما را به  و یقینا اجسام  نیست

 گرداند؟! بازمی

  

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ
اوست» زمينهللاو در و آسمانها  ، یا متصرف معبود، یا مالک  یعنی: اوست «در

مينهان»  آسمانها و زمین  را شما آشكار آنچهو نيز و كهداند كنيدميعملرا

 . نیست  بر او پنهان  ای پوشیده  و هیچ «داندمي

  اصلی  مضمون  و به  است«  انعام«  سوره  برای  ای مقدمه  نچو  واقع ، در فوق  گانه سه  آیات

  عقیده  اصول  ساختن پایدار معاد و  و منکران  با مشرکان  از محاجه  عبارت  که  سوره  این

 دارد.  ، اشاره در نهاد بشر است
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  
براي» نشانهاينشانههيچ»  مشرکان  یعنی: برای «آنانو پروردگارشانهاياز

 انگیز حیرت  از قدرت  که  هایی و سایر نشانه ‡انبیا  همانند معجزات «آيدنمي

  کمترین  بدان  که  آن بی «تافتندبرميرويازآنكهمگراين»شود  پروردگار صادر می

  ای ذره  هر کس  تابند که برمی  روی  ییها نشانه ! آنها از باشند. آری  داشته  و التفاتی  توجه

اند،  سبحان  خدای  آنها اثر فعل  که  حقیقت  تواند در این باشد، نمی  و خرد داشته  عقل

  راه  خداوند متعال  یگانگی  ها، به و نشانه  آیات  همین  وسیله کند، آنها باید به  شک

  روی  از آن  که  این ها را ندیدند، جز انهنش  از این  ای نشانه  هیچ  یافتند اما اسفا! که می

دو   تا ماه  گفتند؛ دعاکن صخدا  رسول  به  مکه  : مشرکان که  است  شده  برتافتند. روایت

  به  از آن  شد، نیمی  دونیم  ماه دعاکردند و  ! ایشان آوریم می  ما ایمان  گاه شود، آن  نیم

  کوه  من»گوید:  می مسعود  ابن  که چنان دیگر،  جانب  به  و نیمی  حراء رفت  کوه  جانب

نیاوردند   ایمان  معجزه  این  وجود مشاهده آنها با اما«.  دیدم  ماه  دو نیمه  حراء را در میان

 آشکار!  است  سحری  و گفتند: این

  

ڑ  ڑ          ک     ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  
و   معجزه  بزرگترین  زیرا قرآن «كردندتكذيب»را   یعنی: قرآن «راحقآنانتحقيقبه»

(  )تحدی  معارضه  به  آنها در مورد قرآن  چون  که  این  دلیل ، به پروردگار است  نشانه

از   است: اگر آنان  این  گردیدند. یا معنی  ناتوان  مانند آن  شدند، از آوردن  فراخوانده

  قرآن  ، یعنی بزرگتر از آن  که  درحالی  استبعاد نیست  ند، جایرو بگردان  الهی  های نشانه

  که  گاه  است: آن  این  معنی  قولی  کردند و به  تککیب «آمدسويشانبهكهگاهآن»را 

استهزابداناخبارآنچهزوديبهپس»کردند   آمد، او را تککیب  سویشان به صمحمد

  آنچه  آشکار خواهد شد که  آنان  برای  زودی  یعنی: به «سيدخواهدرآنانكردند،بهمي

  به  شان و آشنایی  است  استهزا قرار نداشته  کردند، در جایگاه استهزا و تمسخر می  بدان

در   اسالم  و غلبه  پیروزی  ، یا در هنگام بر آنان  الهی  عکاب  ارسال  حقیقت: در هنگام  این

 . است  دنیا، یا در روز قیامت
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ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
نديده» كهآيا آنانپيشاند قرنچهاز هالكبسيار را  قرن: بر مدت «كرديمها

  معاینه اخبار و  شنیدن  قشود. یعنی: آیا از طری می  اطالق  هر عصری  عمر اهل  انقضای 

از عصر   پس  ها را در عصری بسیار امت  چه  که  آشکار نشده  برایشان  حقیقت  آثار، این

آنانكهامتهايي»  کردند ی نابود کردیم می  خود را تککیب  انبیای  که  این  سبب دیگر ی به

  آن  به یعنی: ما «ايمندادهنشماراتمكيكهبوديمدادهتمكينقدريبهرادرزمين

،  بدنی  عمر و نیرومندی  و طول دنیا  از شما بودند، از مال  قبل  که  پیشه  تککیب  های امت

  ، همگی حال  با این  ولی  ایم نداده شما  به  که  بودیم  داده  اقتدار و امکانات  ای اندازه  به

بر ما آسانتر   اقتداریتان و بی  ضعف  با اینشما   کردن نابود  پس  را نابود کردیم  آنان

وبارانهاي»موردند.   در این  قرآن  مخاطبان  نخستین  مکه  مردم  که  است  . گفتنی است

یعنی: از زیر  «ورودبارهارااززيرآنانبوديمفروفرستادهبرآناندرپيراپيآسمان

 «كرديمهالكگناهانشانسببرابهآنانگاه،آنساختيمروان»  آنان  و منازل  درختان

یعنی:  «ديگرامتيوبعدازآنان»نکرد   حالشان  به  سودی  هیچ  امکاناتشان اقتدار و  پس

کردند   نیز همانند آنها عمل  نسل  اما آن  را بیازماییم  تا آنان «پديدآورديم»دیگر   نسلی

 جا و هر  در همه  منکران  ! و ای مکه  اهل  شما ای  نابود شدند پس  وهمانند آنها هم

 خود آیید.  ! به زمان

و   گناه  غرق  که  است  جوامعی  و نابودساختن  کردن در عکاب  الهی  بیانگر سنت  آیه  این

  بسیارزود فریب  در آن  مردم  که  شوند. باید دانست: از اموری می  تعالی  حق  نافرمانی

،  کافر را در زمین ، یا ملحدان عاصی  و مفسدان  سرکش  بدکاران  که  است  خورند، این می

  شتاب  خویش  درقضاوت  مردم  که  است  این  حقیقت  بینند... ولی می  مقتدر و متمکن

فقط   راه  کنند و پایان فکر نمی راه  پایان  بینند اما به را می  راه  کنند، آنها آغاز یا میانه می

  های شود، مگر در ویرانه نمی  دیده  راه  یابد! پایان  تحقق  شود که می  هدید  گاه آن

  خود، ما را به  های از داستان  بسیاری در  قرآن  . که ستمگران  های و خرابه  گکشتگان

 . بگیریم  عبرت  برد تا درس می  ویران  وادهای  همین
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ائ  ائ ى ې  ى ې ۉ  ې  ې ۅ  ۉ ۋ  ۅ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ
  شد که  نازل  دیگر از قریشیان  و دو تن  حارث  نضربن  درباره  کریمه  آیه  نزول: این  سبب

  که  نیاوری  ای ما از نزد خداوند نوشته  تا برای  آوریم نمی  تو ایمان  محمد! به  گفتند: ای

 دهند.  گواهی  رسالتت  و درستی  آن  بر صحت  آن  همراه  چهار فرشته

آنخويشبادستانآنانگاه،آنكرديمميبركاغذبرتونازلهنوشتواگركتابي»

را   دو، آن هر  شان و بساوایی  بینایی  حس  از طریق  تا بدانجا که «كردندميلمسرا

  به ، بنابراین «آشكارنيست،جزسحريگفتند:اينمي»  آنان «قطعاكافران»یافتند  درمی

  پس آوردند نمی  ایمان  عناد و سرکشی  بودند، از روی  کرده  لمس و  مشاهده  که  آنچه

آنها   حال باشد، دیگر  چنین این  و محسوس  دیدنی  حقیقت  با یک  رفتار آنان  که  درحالی

را   آن  نه  که شود می  نازل  موکلی  فرشته  وسیله به  که صخدا  مجرد بر رسول  با وحی

 خواهد بود؟  کنند، چگونه می  احساس  بینند و نه می

  

ەئ  ەئ    وئ   وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   
  خدای  فراخواندند و حکم  اسالم  سوی را به  خویش  قوم صخدا  نزول: رسول  سبب

با تو   کاش محمد!  گفتند: ای  قریش  از سران  کردند اما جمعی  ابالغ  آنان  را به  عزوجل

بود   ...! همان گفت می  سخن  با مردم  رسالتت  شد تا درباره می  انیدهگرد  همراه  ای فرشته

كافران»شد:   نازل  که فرشتهو پيامبر بر چرا   یعنی «نشدفرودآوردهايگفتند:

را   ما آن  که  ای گونه نکرد، به  نازل  ای محمد! چرا خداوند بر تو فرشته  گویند: ای می

و از تو   آورده  تو ایمان  بگوید تا به  ، سخن تو پیامبر هستی  که  باره و او با ما دراین  ببینیم

آنها پیشنهاد   که  اوصافی  همان  یعنی: به «كرديممينازلايواگرفرشته»؟  کنیم  پیروی

  گفتند و از او سخن می  و با اوسخن  کرده  او را مشاهده  که  ای گونه  کردند، به

كا»شنیدند؛  می تمامقطعا ؛  بودیم  ساخته  را هالك  آنان تردید یعنی: بی «بودشدهر

وبازديگرمجال»آوردند  نمی  ایمان ، وی  و دیدن  فرشته  آمدن فرود  در هنگام  چنانچه

است: اگر   این  . یا معنی فرشته  آن  ومشاهده  بعد از فرود آمدن «شدندنميدادهمهلتي
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شدند.  باختند و نابود می می  او جان  دیدن  هراس و  دند، از هولکر می  را مشاهده  فرشته

در مورد   که دیدند ی چنان آنها می  اصلی  صورت  به را  فرشتگان  گاهی  که  هم ‡انبیا

بشرند   که  با وجود آن  ایشان  بود که  دلیل  این  ی به  است  شده  روایت ص اکرم رسول

 کند. می  فرق  آنها با بشر عادی  و قلبی  و روحی  انیرو  های قابلیت استعداد و  ولی

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  
 مردی  صورت را به او  گمان ، بی گردانیدیم می  ای را فرشته  فرستاده  و اگر آن»

 ای را فرشته ص پیامبراکرم  سوی به  فرستاده  آن  یعنی: اگر هم«  آوردیم درمی 

 او را مردمی  گمان قراردهند، بی  کنند و مورد خطابش  او را مشاهده  که  گردانیدیم می 

  ایشان تعالی  حق  که  ای حقیقی  صورت  را به  توانند فرشتگان زیرا انسانها نمی  گردانیدیم 

ی با   آدم بنی  با اجسام  مشابه  اجسام  شکل به  که  ، ببینند، مگر بعد از آن آفریده  را بر آن

اگر »فرمود:   عباس ابن  که شوند چنان  ی مجسم  آن  و چگالی  و جسامت  متراک  همان

  دیدن  و توان  مردند زیرا تاب می دیدند، قطعا می  آن  اصلی  صورت  را به  آنها فرشته

  حواس  درك  که: میدان  است شده  ثابت نیز  ماده  عالم  در مقیاس  حتی«. را نداشتند  فرشته

، یا در  آن  شده  تلطیف  را در صورت  ماده تواند بشر نمی  و چشم  بشر محدود است

  این«  انشتین«  که  گونه  باشد، ببیند، همان  باالیی بسیار  و تراکم  چگالی  دارای  که  حالتی

  چگونه  غیب  باشد، در عالم  چنین  ماده  در عالم  هرگاه  . پس است داده  را توضیح  قانون

  مشاهده  بشر را فرشته  سوی به  خویش  رسول  عزوجل  ، اگرخدای راینخواهد بود؟ بناب

گرفتند و  نمی  گریختند و با او انس داد، قطعا انسانها از او می قرارمی  خطابی مورد  شده

  بود که  ، طبیعی وقت  ، آن گرفت را فرا می  وجودشان  او سراپای از  و وحشت  رعب

  داشت باز می  وی  و مشاهده  فرشته  با آن  گفتن را از سخن  امر، آنان  ازاین  حاصله  ترس

 «گردانيديمميمشتبهكنند،برآنانمياشتباهاكنونهمكهكاررابرآنچهوهرآينه»

مانند   بشری  پیامبر هم  گویند که درآنند و می  اکنون هم  که  و خلطیتی  التباس  یعنی: همین

 وی  انسانی  صورت  را به  فرشته  آنان  افتاد زیرا وقتی می  نیز اتفاق  صورت  در آن ، ماست
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  آنان بر  کار همچنان  پس  نیست  و فرشته  است  انسان  هم  گفتند: این دیدند، قطعا می می 

 ماند. می  باقی  و آشفته  مشتبه

  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   
روبرو   قومش  انگاران  دروغ  با تککیب  که  را از این صپیامبراکرم  تعالی  حق  گاه آن

پيش»فرماید:  می  نموده  و دلجویی  گردد، تسلیت می همانا نيزو تو بهپيامبرانياز

نیز در   پیشین  ، انبیای روبرو هستی  آنان  یعنی: اگر تو با استهزای «شدنداستهزاگرفته

آنچه»اند  رارداشتهق  استهزایی  چنین  معرض مياما ريشخند گريبانگيركردند،را

فرود آمد   خودشان کردند، بر ریشخند می  بدان  یعنی: آنچه «شدآنانريشخندكنندگان

 گردید.  نابودیشان  ، سبب«حق»  به  و استهزایشان

  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ        ڦ   ڄ  ڄ  
كنندگانتكذيبفرجامبنگريدكهگاهكنيد،آنسيردرزمين» صپیامبر  ای «بگو»

  بجامانده  های و آثار و ویرانه  سیروسفر کرده  یعنی: در زمین «؟استبودهچگونه

  ، بعد ازآن است  فرود آمده  بر سر آنان  عقوبتهایی  چه  را بنگرید تا بدانید که  ازپیشینیانتان

  نقش و  نادرست  شیوه  اگر شما نیز همچنان  د پسبودن  مستغرق  بزرگ  در نعمتهای  که

 شوید. می  هالك  آنان  و بسان  پیوسته  آنان  کنید، به  دنبال  حق  را در تککیب  آنان  پای

  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ       ڎ  

ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  
ازآناستدرآسمانهاوزمينآنچه»  که صرپیامب  ای «بپرسازآنان» ؟كيست،

آن از  اگر پرسیدند: از آن  پس  را بپرس  سخن  این  یعنی: از آنان «خداستبگو:

  شکی  حقیقت در این  مشرکان  ی چراکه  خودتان  اعتراف  ، به خداست  ؟ بگو: از آن کیست 

و   ، حجت است خدا  از آن  آسمانها و زمین  که  باره در این  آنان  نداشتند ی یا برای
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آسمانها   مالک  خدای  که  حقیقت  این  کردند؛ فهم  اعتراف  اصل  این  به  بیاور و چون  دلیل

  حق  نیز بر آنها دشوار نخواهد بود ولی ، قادر است  عاجل  عکابی  بر فرودآوردن  و زمین

كردهرحمت»  تعالی مقرر خود بر مؤکد،   ای که: با وعده  است  اد اینمر «استرا

  پکیرفتنی  تحقق  ناخواه او خواه  و وعده  است داده  وعده  بندگانش  را به  خویش  رحمت

را   و انابت  توبه  از آنان  کند بلکه نمی  عکاب  شتاب  به را  ، بندگانش بنابراین  است

  ادله  و برپاداشتن  آسمانی  بهایکتا  ، فرودآوردن‡پیامبران  فرستادن  که پکیرد چنان می

 . بر آنهاست  وی  رحمت نیز از  حق  بر حقانیت

 فرمودند:  که  است  آمده صخدا  از رسول  ابوهریره  روایت  به  شریف  در حدیث

  نوشت زیر  عبارت  به  ای رساند، نامه  پایان  را به  خلق  آفرینش  عزوجل  خدای  که  گاه آن»

  پیشی  بر خشمم  من  نهاد: همانا رحمت  عرش  بر باالی  د خویشرا در نز  و آن

 «نيستدرآنشكيهيچآوردكهگردمييقيناشمارادرروزقيامت»«.  است گرفته

  مهلتتان  متعال اما خداوند  نیست  آوردنتان یا در گرد  در روز قیامت  شکی  یعنی: هیچ

اندازد  تأخیر می  به هستید،  منکر آن  که  تا روزی  یتانرا از قبرها  دهد و گردآوردنتان می

  حقیقت  این  به  که  یعنی: کسانی «آورندنمياند،ايمانزدهبرخودزيانكهكساني»

  عمل  با این  شد که خواهد  روشن  ، بر آنان در روز گردآوری  زودی  ندارند، به  ایمان

 اند. کرده  خسران  غرق و خود را  زده  خود زیان  به  خویش

  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  
و   در شب  که  چیزهایی  یعنی: همه «استوروزساكندرشبآنچهاوستوبراي»

  ، مالحظه هستی های در پدیده  ! با تأمل هستند. آری  تعالی  حق  و ساکنند، از آن  روز آرام

  جمادات  برند؛ چون سرمی به  و آرامش  سکون  درحال  وقت مهاشیا ه  بعضی  که  کنیم می

اند؛  از آنها در روز آرام  وبعضی  حیوانات  اغلب  اند؛ چون آرام  اشیا در شب  و بعضی

در   هرچه  که  است  قولی: مراد این  .به و حشرات  و درندگان  از پرندگان  مانند بسیاری

  تعالی  حق  از آن  و تکاپو دارد، جملگی تحرك  که  هم  و هرچه  است  و روز آرام  شب

 . است
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  است  کافران علیه  حجت  برپاداشتن  معنای  ، به مقام  در این  و سکون  حرکت  کردن  عنوان

  ای ، بروجود آفریننده عالم  و حدوث  است  عالم  حدوث  ، مقتضی و سکون  زیرا حرکت

  ، به نیست  پنهان  از وی و چیزی  است  آن  مالک  آن  کند و آفریننده می  داللت  آن  برای

چیز بر او   لکا هیچ« دانا  شنوای و اوست»برد:   پایان به  گونه را این  کریمه  ، آیه دلیل  همین

  که  حکر کنند زیرا ذاتی  باید ازروز قیامت  ، مکلفان است  چنین  هرگاه  . پس نیست  پنهان

  سخت  هم  و حساب  و بیناست  امورآگاه  همه  کند، به می را نقد  و اوضاعشان  احوال

 سازد.  آسان  را بروی  خود آن خدا  که  ، جز بر کسی است

 

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 «؟گيرمخودراوليـآياغيرازخداـفاطرآسمانهاوزمين» صپیامبر  ای «بگو»

  که  است  نقل ؟ است  و آفریده  کرده  اختراع  عدم  آنها را از کتم  که  اوست  که در حالی

مأمور  ص حضرت آن  کردند پس  دعوت  بتان  پرستش  را به صخدا  رسول  مشرکان

وخوراندميروزيهمگانبهكهواوست»بگویند   آنان  را به  سخن  این  شدند که

  که  حالی دهد در می  و خوراك  رزق  مردم  به  تعالی  یعنی: حق «خوردنميخودروزي

  هیچ  که  از آنجایی  پس  نیاز است کند بی  اطعامش  که  و کسی  خود از خوردوخوراك

  به  را که  این  شایستگی دهد لکا نمی  آفریند و روزی نمی  سبحان  جز خدای  نیرویی

  و سروری  والیت  که  پیامبر! بعد ازآن  ! ای شود، نیز ندارد. آری  گرفته  پرستش

وبهباشممسلماننخستينكهمأمورمبگو:من»  آنان  ، به کنی را انکار می غیرخدا

خود   از قوم  کسی  اولین تا  مأمورم «نباشهرگزازمشركانكهشدهدادهفرمانمن

  که  باشم  امت  از این  کس  نهد و اولین می  گردن  تعالی  توحید حق و  طاعت  به  که  باشم

 صخدا  بود زیرا رسول  چنین هم  راستی . به است  عزوجل  خدای  فرمان  تسلیم  دربست
 جلو بودند.  در اسالم  خویش  امت  از همه
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ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ
» صپیامبر  ای «بگو» پروردگار نافرمانياگر را  ، یا وی غیر  با پرستش «كنمخود

 همانا روز قیامت  که«ترسمميروزبزرگازعذابهرآينه»  وی  امر یا نهی  مخالفت

قرار   و عکاب  محاسبه مورد  در برابر اعمالشان  و نافرمانان  گردنکشان  که  گاه ، آن است 

 گرداند.  خویش  رحمت  املاو را ش خداوند   که  کس  گیرند ی جز آن می

  

ې  ې  ې  ې  ى   ىائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ
در   از وی  عکاب  که  یعنی: هرکسی «شودبرگرداندهازويعذابكهروز،كسيآن»

رحمت»شود   بازداشته  روز قیامت او بر خدا  یعنی: یقینا او از اهل «آوردهقطعا

اينو»وارد خواهد شد   بهشت  به  زودی و به  است  نجات  از اهل  ، یعنی عظمی  رحمت 

  است  زیان  شدن  سود و منتفی  آوردن  دست  از به  فوز: عبارت«فوزآشكاراستهمان

 . است  آشکاری و  کامل  ، فوز و رستگاری در روز قیامت  نجات  که  است  لکا مسلم

  

ی       ی    جئ  حئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی
 یا  فقر، بیماری  چون  و بال و ضرری  و سختی «برساندتوزيانيواگرخداوندبه»

 جز  یعنی: کسی «نيستآنكنندهجزاوبرطرفكسي»کند   را بر تو نازل  دیگری  بالی

«توبرساندبهواگرخيري»  شود، نیست می  تو نازل بر  که  زیانی  آن  برداشتن  او قادر به

اوبرپس» ها از نعمت  آن ، یا غیر و سالمتی  ، یا عافیت و رفاه  و نعمت  گشایش  چون

  . در حدیث است شر و خیر  ، رساندن وی  توانایی  این  و از جمله «چيزتواناستهمه

وال   يتعطأملا   ال مانع  اللهم»کردند:  دعا می  چنین صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف

  نیست  ای بازدارنده  هیچ تو را  : بارخدایا! عطایاجلد  اجلد منكا ذ  وال ينفع  ملا منعت  معط 

  صاحب  هیچ  و ثروت  وجایگاه  نیست  ای بخشنده  ، هیچ داری  تو بازش  را که  و آنچه

  به  که  نچهآ  بلکه« رساند نمی  سودی  از جانبت  وی  به  در دنیا، در آخرت  و ثروتی  جالل

 . و بس  است  صالح  و عمل  رساند، ایمان سود می  وی
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  آوردن فرود و  فرشته  را در مورد فرستادن  پیشنهاد کافران  عزوجل  خدای  که  بعد از آن

  گونه این  که  ساخت  کرد و روشن  باشد، بیان  رسالت  بر تصدیق  دال  که  از آسمان  ای نامه

  و دریافت  کشف  به  اشتیاق از سر  ، نه است  آنان  ز عناد و استهزایا  ، ناشی پیشنهادات

را   چهار سخن  مشرکان  به  که دهد دستور می  پیامبرش  به  آیات  در این  ، اینک حقیقت

  از اهل  هر کس  پس  است  کافران درد  چهار دستور، داروی  این  کار بستن  بگوید و به

 باید برود:  که  است  همین  رد، راهآو  بخواهد ایمان  کفر که

 . کنندگان کار تککیب  از فرجام  گرفتن  و عبرت  ی سیروسفر در زمین 1

بر   وی  آثار رحمت  و دیدن  تعالی  حق  جانبه همه  و فرمانروایی  مالکیت  ی شناخت 2

 چیز.  همه

 . تعالی  حق  در آفرینش  ی نگرش 0

 .خدا  اباز عک  و نگرانی  ترس  ی اعالن 2

  

مئ  ىئ     يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب   
  گردنکشان  گردنهای  که «خودبربندگان»و برتر   و چیره  یعنی: غالب «قاهرواوست»

.  است  شده نگونسار  ذلت  به  وی  در پیشگاه  جباران  و سرهای  فرو افتاده  دربرابر وی

  و آن  نیست « قدرت»در   هک  است  مزیدی  معنای« قهر»شود؛ در  می  خاطر نشان

اوست»  است  مراد و مقصود خویش  به  از رسیدن  دیگران  بازداشتن در  «حكيمو

 . وی  از بندگان  سزاوار قهر است  که  کس  آن  به »آگاه»مراد خود   اجرای

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  

ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ  چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ
در   گواه  یعنی: کدامین «شهادتدرباببرتراستكسيچه» صپیامبر  ای «بگو»

 «استوشماگواهمنميانبگو:خدا،كه»است:   این  ؟ پاسخ خود برتر است  گواهی

او در  باشد، قطعا  گواه  آنان  و میان صپیامبر خود  میان  سبحان  خدای  وقتی  پس

  تمام ﴾پ  پ﴿در   سؤال  قولی: جواب  . به ، برتر است خویش  رسول  برای  گواهی
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ڀ  ﴿بعد ازآن:   ، جمله صورت  . دراین دادن  در گواهی  شود، یعنی: خدا برتر است می

و»  است  گواه شما  و میان  من  . یعنی: او میان است  دیگری  مستقل  جمله ﴾ڀ  ڀ

بهقرآنرانيزكهوكسيدهمبيمتاشماراباآناستشدهوحيمنبهقرآناين

  معنی  ، این عزوجل  خدای  گواهی  بعد از بیان  عبارت  این  آوردن «دهمرسد،بيماومي

  یبرا  تعالی  حق  ازگواهی  ، بخشی صبر پیامبر  قرآن  آوردن فرود  رساند که را می

ی   مردم  تا شما و تمام  است  شده  وحی  بر من  جهت  بدان  باشد. یعنی: قرآن می  پیامبرش

  در حال  که  آنان  ، چه مختلفشان  و اقشار و اصناف  ملل  ی را با همه  و جن  از انس  اعم

آمد، وجود خواهند  ی به  ی تاروز قیامت  آینده  در زمانهای  که  آنان  حاضر موجودند و چه

  که آنان  ، چه است  جن  بشر و همه  ، فراگیر همه قرآن  زیرا احکام  و هشدار دهم  بیم  با آن

  شرط آن آیند، به یا می  وجود آمده  بعدا به  که آنان  اند و چه بوده موجود  در عصر رسالت

نیز  صطور، پیامبر  را بشنوند. همین  قرآن  برسد و این  آنان  به  اسالم  دعوت  که

  دعوت  خود به  گویی پاسخ  از چگونگی  الهی  لقای  در هنگام  زیرا آنان  آنهاست  دهنده بیم

اند، مورد  داده  در دنیا انجام  که  و از اعمالی  شده  ابالغ  پیامبرش  وسیله  به  که هللا

ند: فرمود  شریف  در حدیث ص اکرم  رسول  که گیرند چنان قرار می  بازخواست و  سؤال

  کتاب از  ای آیه  کنید زیرا هر کس  برسانید و ابالغ (را  وی  پیام)  عزوجل  خدای  ازسوی»

 «. است  او رسیده  خداوند به  فرمان  او برسد، در حقیقت  خدا به

شهادت» شما كهميآيا اديگريخداياندهيد بگوهللبا دارند؟   ای «وجود

 از  شهادت  زیرا این «دهمنميشهادتيچنيننم»دهید   اگر شما شهادت !صپیامبر

ترديد،وبياستيگانهاومعبوديكهنيستبگو:جزاين»  هاست باطل  ترین باطل

آنچهمن شريكاز ميشما قرار بيزارماو  آنها را خدایان  که یعنی: از بتانی «دهيد،

  من زیرا  ، بیزار و برکنارم عزوجل  دایخ  به  آوردنتان دهید، یا از شرك قرار می  خویش 

 . دهم می  گواهی  خداوند متعال  یگانگی  فقط به

 . است  فرض  بر مسلمانان  اسالم  تبلیغ  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه
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ڌڎڎڈڈ  ژژ   ڍڌ  ڍ چڇڇڇ  ڇ
 «شناسندميوراا»  و انجیل  تورات  چون «ايمدادهآسمانيكتابآنانبهكهكساني»

در   و اوصاف  شمایل  شناسند زیرا این می  و اوصافش  را با شمایل صخدا  یعنی: رسول

  همچون  و کسی «شناسندراميفرزندانشانكهگونههمان»  است  شده  بیان  کتابهایشان

خود که: ما   سخن  در این  کتاب  اهل  شناسد پس ، او را نمی پدر و مادر انسان

  رسول  بعد از هجرت  که  است  شده  ، دروغگویند. روایت شناسیم را نمی صدمحم

  را ی که  آیه  این  عزوجل  گفت: خدای  سالم  بن هللعبدا  به ، عمر مدینه  به صخدا

  بگو که  من  لکا به  فرموده  شناسید ی نازل می  فرزندانتان  را همچون  وی  شما پیامبر خاتم

  چون  که خدا  گفت: سوگند به  سالم  بن هللعبدا ؟ است  چگونه  شانشما از ای  شناخت

  ی بدون  من  ، حتی شناسم را می  فرزندم  که  شناختمش  ، چنان شما دیدم  او را در میان

  چه  زنان  که  دانم نمی  زیرا من  شناسم ازفرزندم نیز بهتر می را صتردید ی محمد

  رسالت  و منکران  و ملحدان  از مشرکان «اندزدهخودزيانبركهكساني»«. اند...! کرده

  از رسالت  یعنی: انکارشان «آورندنميايمانآنان»کفار   وتمام  کتاب  از اهل  ی اعم

، عناد و  است  از عناد و تمردشان  ناشی  بلکه  نیست  شناخت  ازعدم  ناشی صپیامبر

 اند. وارد کرده  خود زیان  به  آن  سبب  به  که  تمردی

  

ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      گ  گ        گڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ      ڱ
از  ستمکارتر  کس  یعنی: هیچ «بستهخدادروغبركهكسستمكارترازآنوكيست»

یا   یا انجیل  در تورات  چیزی  بودن  و مدعی  بسته  دروغ بر خدا  که  نیست  کس آن

  آیات و آشکار، یا  روشن  یعنی: معجزات «اوراياآيات»  در آنها نیست  که  شده  قرآن

را با   عزوجل  بر خدای  بستن  ، دروغ تککیب  و با این «كردهتكذيب»او را   عظیم  قرآن

، یکجا صپیامبر و  قرآن  به  ایمان  و وجوب  در مورد لزوم  وی  فرمان  انگاشتن  دروغ

رستگارستمكارانترديدبي»  مککب  و هم  شده  کاذب  ، هم ترتیب  این  و به  گردانیده

  انگاشتن  دروغ  ی یعنی  باطل دو چیز  که  شوند؛ درحالی رستگار می  و چگونه «شوندنمي

 اند؟. کرده یکجا  ی را باهم بر خداوند  بستن  و دروغ  حق  دین
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ        ہ  ہ 
یعنی: از  «كنيمراحشرميآنانهمهكهروزي»از   آنان  به  کن  محمد! یادآوری  ای «و»

  یکجا در آن  را همه  باطل  شدگان و پرستش  پرستندگان  عزوجل  خدای  ، که روز قیامت

  توبیخ  از روی «گوييممياند،آوردهشرككهكسانيبهگاهآن»آورد  گرد می

  یعنی: کجایند خدایان «كجايند؟پنداشتيد،خداميآنهاراشريكهشماكشريكان»

احضار   رسانند؟ یا خدایانشان نمی  سودی  شما هیچ  به  حالی  در چنین  شما که  پنداری

آید، وجود آنها همانند  بر نمی  از آنان منفعتی  وجه  هیچ  به  که  از آنجایی  شوند ولی می

!  کند. آری می  را توبیخ  آنان  خطاب  با این  سبحان  ، خدای راینبناب  است  وجودشان  عدم

ناروا   به  اند که آنها بوده  بلکه  وجود نداشته  عزوجل  خدای  برای  شریکی  درحقیقت

دادند،  قرار می  با او مورد پرستش  یا همراه  یگانه  بجز خدای  را که  باطلی  معبودان

 نامیدند.  وی  شرکای

  

ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ہ  ھ 
ماـكهـپروردگارمانهللابهگويند:قسمميكهنيستجزاينآنانفتنهگاهآن»

  دیگری ، چیز از شرك  جستن  آنها جز انکار و بیزاری  یعنی: جواب «ايمنبودهمشرك

  ترین قوی  که اند ذکر کرده  ، چند وجه آیه  این در«  فتنه«  معنای  در بیان  . مفسران نیست

  کردند و بر سر آن افتخار  آن  به  که  کفرشان  و فرجام  . یعنی: عاقبت است«  عاقبت«  آن

  در معنای  دیگر وجوه . از نیست  از شرك  جستن  جز انکار و بیزاری  جنگیدند، چیزی

  فتنه»گوید:  عطاء می«.  آنان  حجت ، یعنی انآن  فتنه»است:   عباس نظر ابن  ، این« فتنه»

 «. آنان  عکرخواهی  ، یعنی آنان

  

ۇ  ۇ       ۆ         ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ۉ  
چگونه» و» داد  در دنیا روی  از آنان  که  با انکار شرکی «بستندبرخوددروغبنگر،

  این و نابود شد و  بر باد رفت  نی: افترایشانیع «گشتگمكردندازآنانافتراميآنچه

و   گشت  و باطل  کنند، متالشی می  نزدیک خدا  آنها را به  شریکان  که  شان پندار یاوه
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  ، این نتیجه افتاد و در  کردند، جدایی می  پرستش هللبجز ا  که  آنها و چیزهایی  میان

 کنند.  برآورده  آنان  یرا برا  نیازی  نتوانستند هیچ  باطل  معبودان

  

ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  

حئ    مئ   ىئ     يئ  جب  حب   ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ
  قریش  و سران  اند: ابوجهل گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  و دیگران  عباس ابن

  قرآن  باشد، به  آگاه  دیگری  از آنها از حال  یکی  که  آن و بی  مردم  دور از دیده  شبانگاه

توبههستندكهكساني»  یعنی: از مشرکان «وازآنان»شد:   نازل  سپردند پس می  گوش

تاآنايمهاافگندهپردهمابردلهايشانولي»  خوانی می  قرآن  که  گاه آن «دهندميگوش

نفهمند   دوست  ، چون ایم کشیده  هایی پرده  قطعا ما بر دلهایشان  که یعنی: درحالی «را

یعنی: از  «ايمنهادهايسنگينيگوشهايشانودر»کنند   را درك  آنها قرآن  که  نداریم

كهتا»  ایم ساخته  ناشنوایشان  قرآن  شنیدن توچونكافرانبدانجا با آيند، تو نزد

  ایمان  صرف  به  اند که بدانجا رسیده  در کفر وعنادشانیعنی: آنها  «كنندميمجادله

اينمي»آیند و  نزد تو می  کنان جدال  بلکه  اکتفا نکرده  نیاوردن هايجزافسانهگويند:

  که  ای پایه بی  های داستانها و افسانه  جز از جنس ، قرآن  یعنی: این «نيستپيشينيان

  حضرت  ! آنها پنداشتند که . آری اند، نیست نوشته  را در کتابهایشان  آن  پیشینیان

جز   قرآن  که  درحالی  است  داستانها و اخبار برگرفته  را از این  قرآن صمحمد

 . حمید نیست عزیز و  خدای  فروفرستاده

  

خب  مب  ىب  يب  جتحت  خت   مت  ىت         يت  جث  مث  ىث  
ازاوبازميمردموآنان»   یعنی: مشرکان «شوندازاودورميدارندوخودنيزرا

 صحضرت  خود از آن  دارند و هم بازمی ص، یا محمد قرآن  به  را از ایمان  مردم هم
  دارند اما درعین باز می صحضرت  آن  به  رساندن  را از آسیب  شوند. یا: مردم دور می

  نزول: این  سبب  ندربیا  گزینند. بنابر روایتی می  دوری صخدا  ، خود نیز از رسول حال

کفار را از   که حالی  شد زیرا او در همان  نازل صپیامبر  عموی  ابوطالب  درباره  آیه
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  در مورد پکیرش صپیامبر  دعوت  ، خود نیز از اجابت داشت بازمی صپیامبر  آزاردادن

از   یعنی: آنچه «دانندنميكنندمگرخودراولينميوهالك»کرد.  می  دوری  اسالم

خود   نابودی  زند، سبب سر می  از آنان  حق  دعوت  از اجابت  شدن و دور  مردم  بازداشتن

دهند  قرار می  وی  و خشم  الهی  عکاب  کار، خود را در معرض  شود زیرا با این می  آنان

 آورند. می  بر سر خویش  بالیی  چه  دانند که اما نمی

  

خس  مس  حص  مص  جض  حض   خض    حخ  مخ  جس  حس   يث  حج  مج     جح  مح  جخ
و   هولناك  تردید منظره بی «شوند،ببينيميعرضهبرآتشكهراهنگاميواگرآنان»

  نگاه  )صراط( بر فراز جهنم  بر پل  که  دید زیرا در حالی  را خواهی  دهشتناکی  حالت

 !«شويمزگردانيدهباكاشگويند:ايمي»کنند؛  می  را مشاهده  شوند و آتش می  داشته

بهپروردگارخويشآياتگاهآن»دنیا   سوی به مؤمنانوازندهيمنسبتدروغرا

  کنند ولی می  آرزویی  ! چنین . آری نماییم  انگیز خود را جبران عبرت  و گکشته «شويم

 شود.  برآورده  آرزویشان  این  که  هیهات

  

پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ           پ  پ  
  چون یعنی: «استآشكارشدهداشتند،برآنانمينهانازاينراپيشآنچه؛بلكهنه»

نابود   شرکشان  سبب  حتما به  آشکار شد و دانستند که  برآنان  نابکارشان  عقاید و اعمال

آوردند.   روی  دروغین  های و وعده آرزوها  ، به و درماندگی  استیصال  شوند، از روی می

و در   کرده  را پنهان  داشتند اما آن صمحمد  راستگویی  در دنیا به  که  باوری  یا: حقیقت

آشکار شد. یا: کفر   در آخرت  کردند، بر آنان می  را تککیب  خود ایشان  و مجامع  محافل

خدا ی پروردگار ما ی   کردند: )به می  پنهان  سخن  با این  را درآخرت  آن  که  شان و شرك

،  اعضا و اندامهایشان  دادن  با گواهی  ، در آخرت«20 انعام/» ( نبودیم  مشرك ما  سوگند که

بازگردانده»دارد.   تفسیری  وجه  سه  کریمه  آیه  آشکار شد. پس  بر آنان اگر همو

آنچه»  دادن  انجام «ردندبهگقطعابرمي»کردند  آرزو  طور که  دنیا، آن  سوی به «بشوند

  که  گونه همان ، است  آنها شرك  در رأس  که  از امور ناروایی «بودندشدهنهيازآن
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و»  تمرد برداشت  عناد ورزید و سر به  بازهم  دید ولی  الهی  را از آیات  دید آنچه  ابلیس

آنان   دنیا از مؤمنان  به  زگشتبا  در صورت  که  شان وعده  در این «دروغگويندقطعا

اند،  درافتاده  آن در  که  ای از مهلکه  نجات  انگیزه  را فقط به  سخن  این  گردند بلکه می

 گویند. می

  یابیم درمی  گاه ، آن آشنا شویم  نابکارشان  منش  نابهنجار و این  طبیعت  با این  ! وقتی آری

 اند. گردیده  در دوزخ  چرا سزاوار جاودانگی  که

  

ٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
 را برای  توانمان  لکا ما همه «مانيستجهانياينزندگيجزهمينوگفتند:حياتي»

  برای و هرگز  گکاریم می  ، مایه در آن  شهوانی  برداری دنیا و بهره  زندگانی  این  ساماندهی 

.  بعد از مرگ «نيستيمومابرانگيختني»ندارد وجود   زیرا آخرت  کنیم نمی  کاری  آخرت

 !! بزرگ  است  جهالتی  چه  ! این وه

  

ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ    

ڍ  
ببيني» اگر خويشكهگاهآنو پروردگار   برای «شوندميبازداشتهدرحضور

،  ای کرده  انگیز را مشاهده  و دهشت  هولناك  ای ، منظره بزرگ  ری، یقینا کا وکتاب حساب

  رستاخیزی  یعنی: آیا این «؟نيستحقگويد:آيااينميآنانخدابه»  که  حال  در آن

کردید،  را انکار می  شما آن  که  کیفری  ندارد؟ و آیا این  بودید، حقیقت  شما منکر آن  که

بهمي»؟  نیست  حاضر و آماده سوگند چرا، .  است  حق  این  که «پروردگارمانگويند:

را با سوگند، مؤکد   اعترافشان  کنند و این می  بودند، اعتراف  منکر آن  آنچه  ! آنها به آری

راعذابورزيديد،اينكفرميكهآنسبببهپس»  تعالی  حق «گويدمي»سازند  می

 را دریابید.  کیفرتان  اینک ، حق  به  تانکفر  سبب  یعنی: به «بچشيد
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ڈ   ڈژ  ژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڌ  ڌ    ڎ  ڎ

ڳ    ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ
  تککیبشان مراد، «انگاشتندزيانكارشدندرادروغالهيلقايكه،كسانيدرحقيقت»

گويند:ميدررسد،برآنانبناگاهقيامتكهگاهنتاآ»  است  رستاخیز و کیفر آخرت  به

فراگیرید،  را ها! ما دریغ  یعنی: ای«كرديمكوتاهيآندربارهبرما،برآنچهدريغاي

  ! که قیامت  در باب  و قصور بسیار مان  برما و بر غفلت  و حسرت  و صد افسوس  وای

خويشبارهايوآنان»!  نکردیم  را تصدیق  و آن  یمنشد  قائل  و اهمیت  بها ندادیم  بدان

مي»را   خویش  یعنی: بار گناهان «را   گناهان چون  که  معنی  این  به «دارندبر

بر   گناهان این  اند، گویی گرانبار شده  آن  کشیدن  دوش ، از بر است  شده  گریبانگیرشان

بر   آنچه  است  زشت  و چه «دارندبرميآنچهبداستشويد؛چهآگاه»  آنهاست  پشت

تا   است  شان پشت بر  گناهانشان  شوند که حشر می  حالی کشند! یعنی: آنها در می  دوش

 شوند.  عکاب  آن  سبب  به

  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھھ  ے  ے    ۓ
  است کفار  سخن  این  ککیب، ت مراد آیه «نيستوسرگرميدنياجزبازيوزندگاني»

باید   که  ای حقیقی  حیات  . لکا بشر باید بداند که دنیا نیست  زندگانی  جز این  که: حیاتی

  ناگسستنی و  ، دائمی آخرت  زیرا حیات  است  آخرت  کار کرد، همانا حیات  آن  برای

  ومعاصی  ز شركا «كنندميپرهيزگاريكهكسانيبرايآخرتوقطعاسراي»  است

و   ؛ بازی هست  هرچه  متقیان  جز اعمال  که  است  بر آن  دلیل  عبارت  این «بهتراست»

آورید؟ و آیا   ایمان کنید تا نمی  و اندیشه «يابيد؟آيادرنمي»  است  و بیهودگی  سرگرمی

  آخرت  ا برایاندیشید ت نمی  هیچ  آخرت  زندگی  به  دنیا نسبت  زندگی  بودن  ارزش بی  به

  نیست  عمر دنیوی  کوتاه  مقطع  این  ؛ محدود به حیات  کنید؟ آخر باید بیندیشید که  عمل

  و از نظر عمقی  آفاق  در عمق  عرضی ، از نظر زمان  در عمق  از نظر طولی  حیات  بلکه

 . است  متنوع  خود هم  و از نظر حقیقت  یافته امتداد  تعالی  باری  کران بی  عوالم  در ژرفای
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ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅ ۅ  
  اندوهگین  یعنی: پس «كندميگويندتورااندوهگينميآنانآنچهكهدانيمهمانامي»

تكذيبآنانواقعدر»  که  نباش را   تو نسبت  شخص  یعنی: به «كنندنميتو

  تککیب  معترفند ولی تو  شخص  و صداقت  راستگویی  به  دهند زیرا آنان نمی  دروغگویی

ولي»فرمود:   جهت  گردد، از این ، برمی ای آورده  همراه  به  الهی  از پیام  که  آنچه  آنها به

را   وی  و کتاب  الهی  آیات  یعنی: آنها درحقیقت «كنندراانكارميهللاآياتستمكاران

 صاکرم  رسول به  ابوجهلاست:   آمده  نزول  سبب  بیان در  که کنند. چنان می  تککیب
،  ای با خود آورده  راکه  آنچه  ولی  شناسیم تو را دروغگو نمی  ما شخص  که  گفت: بدان

  دانم می  من  خدا سوگند که گفت:... به  که  است  آمده  دیگری  . در روایت دانیم می  دروغ

 ؟! حاال باشیم  که  مای بوده«  عبد مناف»  پیرو طایفه  وقت  ما چه  ولی  او پیامبر است

  

ائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ۉ  ۉ

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  
  به  که  ای بشری  نفس  طبیعت  پس «شدندازتونيزتكذيبپيشپيامبرانيوهرآينه»

برآنچه»  نپیامبرا  آن «ولي»  است  بوده  گونه این  ، در هر عصر و زمانی شده  کفر آلوده

رسيدوبرايآنانمابهديدندصبركردندتاياريكهشدندوبرآزاريتكذيب

دهندههيچ»  پیامبرانش  به  دادن  در یاری «هللاهايوعده  ، آیه  این «نيستايتغيير

بر  ما!  گرامی  رسول  . یعنی: ای است  ایشان  بخش  و تسلی صخدا  از رسول  دلجویی

  که چنان نخور  و اندوه  از خود اقتداکن  پیش  پیامبران  و به  آزارها و انکارها شکیبا باش

برسد  تو نیز  ما به  و نصرت  کردند تا پیروزی  بر آزارها و انکارها صبر پیشه  آنان

  سپاس ی و  هستی  پیروز و غالب  انگاران  رسید و تو یقینا بر دروغ  ایشان  به  که چنان

ازاخبارپيامبران»شد   هم  چنین  را که  عزوجل  خدای  «استتورسيدهبهوهمانا

  و این  شان مؤمن  و همراهان  ایشان  دادن  نجات  و کیفیت  از اخبار پیامبران  یعنی: بعضی

  پس  است  رسیده تو  گردانید، به  را هالك  کنندگان تککیب  عزوجل  خدای  چگونه  که

 . گردانیم می ما تو را پیروز  سرانجام  که  است  آن  روشن  خود دلیلاخبار،   این
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ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يب  جت  حتخت   ىئ  ی         ی  

مت  ىت    يت  جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ   
از  صخدا  رسول  قوم  ! رویگردانی آری «آيدميبرتوگرانآنانواگررويگرداني»

  آن بر  انگاشته  را بسیار بزرگ  آمد و آن می  گران  سخت  بر ایشان  حق  دعوت  اجابت

  که  ساخت روشن ص حضرت  آن  به  سبحان  خدای  شدند پس می  اندوهگین  سخت

  ، بدان است  دادنی  روی ناخواه بینند، خواه می  حق  کفار از دعوت  از رویگردانی  آنچه

او   که  از آن  قبل  حالشان  لکا اصالح  است  گرفته  او سبقت  علم کار در  این  که  جهت

بر تو   آنان  ! اگر رویگردانی .آری است  خارج ص حضرت  آن  دهد، از توان  اذن  بدان

  آنان  برای  نقب  تا از آن «بجوييدرزميننقبيكهتوانياگرميپس»آید؛  می  گران

نردباني»  یبیاور  ای و معجزه  نشانه براي»  بجویی «درآسمانيا ايمعجزهآنانتا

  ! خدای را کنار بگکار. آری  و اندوه  حزن  پس کرد  نتوانی  چنین  ! ولی کن  چنین «بياوري

 قرار  روشنی  نداد، حکمت  دائمی  حسی  معجزه ص پیامبرش به  امر که  در این  سبحان

 ایمان  کفار را به  آن  وسیله به  داد که می  ای معجزه  برشپیام  زیرا اگر اوبه  است  داده

  بندگان  بر ابتال و امتحان  مدار آن  که«  تکلیف«  ، برای صورت  در آن ناچار سازد،  آوردن

واگر»فرمود:   که  است  دلیل  همین  ماند، به نمی  باقی  و موضوعیتی  معنی  ، هیچ است

او   ولی  اجبار و اکراه  شیوه  به «آوردگردميرابرهدايت،قطعاآنانخواستميخدا

  خداست  ی و از آن  وا گکاشت  خود آنان  انتخاب  را به  موضوع  بلکه  کار را نخواست این

  و سختی کفار  اجابت  به  اشتیاقت  زیرا شدت «نباشازجاهالنپس»  بالغه  حکمت

دهد ی از کارکرد   اذن  ایمانشان  به  خداوند متعال  که  آن از  ی قبل  آنان  بر اعراض  اندوهت

را   حقیقت  این  که  نباش  . یا: از کسانی نیستی  و تو قطعا از آنان  است  جهل  اهل

 یابند. درنمی کار  را در این  تعالی  حق  بزرگ  های دانند و حکمت نمی
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ  
،  قبول و  فهم  شنوایی  به «شنوندميكه»را   حق  دعوت «كنندمياجابتتنهاكساني»

نیستند   آنان از  یاد شده  گروه  کند؛ که می  ایجاب  نماید و فهم اقتضا می  عقل  که  گونه بدان

رانومردگا» کنند می  درك  شنوند و نه می  نه  هستند که  مردگانی  منزله  به  آنان  بلکه

قيامت روز در پسبرميخداوند بازگردانيدهسويبهانگيزد یعنی:  «شوندمياو

  که  است  طور ممکن انگیزد، همین را برمی  مردگان  در روز قیامت خداوند  که چنان

و   ، متمایل ای آورده همراه تو به  که  آنچه  فهم  سوی کفار را به  گروه  این  مرده  دلهای

  عزوجل  خدای»گوید:  کثیرمی گرداند. ابن  دل  را زنده  دلمردگان  و این  گردانیده  راهیاب

  و استهزای  تهکم  از باب  کرد و این  تشبیه  مردگان  تن  اند، به  دل مرده  کفار را که

 «. آنهاست

  

ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ
(  )آیه از  مرادشان «؟استنشدهبراونازلپروردگارشازسوياييهوگفتند:چراآ»

مانند  گرداند،  ناچارشان  آوردن  ایمان  به  که  است  ای و معجزه  در اینجا، نشانه

...  برفراز سرشان  آن  و باالبردن  کوه  ، یا برکندن آنان  در جلو چشم  فرشتگان  فرودآوردن

گمانبي»  آنان  درپاسخ صپیامبر  ای «بگو»دستور داد:   پیامبرش  به  عزوجل  خدای  پس

مجبور   آوردن  ایمان  شما را به  که  بر من «فروفرستدايآيهكهبرآنخداوندقادراست

گردد.   ، نمایان است  ابتال وامتحان  که«  تکلیف«  کار را نکرد تا فایده  او این  گرداند ولی

کرد، دیگر  می  کردند، نازل  طلب  آنان  که  دست  از آن  ای نشانه  تعالی  ، اگر حق همچنان

  درنگ آوردند، بی نمی  اگر ایمان  بلکه داد نمی  مهلت  آنان  ، به نشانه  آن  بعد از نزول

آنانولي»کرد  می  عکابشان   معجزه  بر فرودآوردن خداوند  که «دانندنميبيشتر

  معجزه  این  فرودآوردن  در صورت  دانند که نمی  همچنان ، ر استقاد  آنان  پیشنهادی

 بار خواهد بود. و فاجعه  سنگین  قدر برایشان چه ، آن  ، فرجام پیشنهادی

  



715 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

ژ  ژ   
پردميخويشبادوبالكهايپرندهيچهونهنيستدرزمينايجنبندهوهيچ»

 های یعنی: آنها گروهها و دسته «همانندشماهستندهاييامت»نیز  «آنهاكهآنمگر

،  تغکیه ، ، تجمع زیست  ، چگونگی در پیدایش  یک هر  همانند شما هستند که  گوناگونی 

  وبرنامه  نظام  ، دارای خویش  زندگی  از شئون  این کارپرداز و مدبر... و غیر  نیاز به

  و روزی  آفریده شما  را نیز همچون  آنان  عزوجل  باشند و خدای خود می  به  مخصوص

و   علم  نیز، در حیطه  عزوجل  خدای  از مخلوقات  مختلف  گروههای  و این  است  داده

  انند شما هستند( به: هممثالكمأ)دیگر: قولی  قرار دارند. به  وی  و احاطه  تقدیر و سلطه

و   وی  سوی به  فطری  و راهیابی  عزوجل  امتها نیز در ذکر خدای  است: این  معنی  این

(،  با )دو بال  شما هستند. قید پرواز پرندگان ، همانند تکوینی  از هدایت  برخورداری

راچيزيهيچدركتاب».  پرواز است  حقیقی معنای  مجاز و تأکید بر اراده  نفی  برای

  محفوظ است  ، لوح« کتاب»ها. مراد از  امت  این از امور شما و امور «ايمفروگذارنكرده

.  است  . یا مراد؛ قرآن است رسانده  ثبت  به  را در آن  حوادث  تمام  زیرا خداوند متعال

  که  ، مگر این نیاز دارند، فروگکار نکردیم  آن  بیان  به  خلق  را که  چیز از آنچه  یعنی: هیچ

 . ساختیم را فراگیر آن  قرآن

  ، به زمین  جنبندگان  ذکر انواع  در سیاق  کریم  قرآن  و فراگیری  جامعیت  حقیقت  بیان

اعجاز را   این از  هایی گوشه  شناسی زیست  علم  دارد، که  اشاره  کریم  قرآن  اعجاز علمی

 . است گکاشته  نمایش  به

 مککور، در  های امت  یعنی: همه «شوندمحشورميپروردگارشانسويبههمهپس»

  پرنده و  جنبنده  های امت  دارد که  داللت  حقیقت  تعبیر براین  شوند. این حشر می  قیامت

  هیچ»فرمود:   که  است شده  روایت  شوند. از ابوهریره محشور می  آدم بنی  نیز همچون

  برای  گاه شد، آن محشور خواهد  در روز قیامت  که  ر اینمگ  نیست  ای و پرنده  جنبنده

  حیوان  دار برای شاخ  ازحیوان  شود، حتی می  گرفته  دیگر قصاص  از آنها از برخی  برخی

  که  است  هنگام  شو! و در این  تبدیل خاك  شود: به می  گفته  حیوان  آن  به  ، سپس شاخ بی
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قولی: مراد از   !(. اما به بودم  خاك  هم  من کاش  ترابا: ای  کنت  گوید: )یا لیتنی کافر می

، حشر کفار «حشر»دیگر: مراد از  قولی  . به است  جانوران  این  در اینجا، مرگ« حشر»

 . است

  

ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڑ  ڑ

ڱ  ں  
 را  حق  سخن  هایشان : با گوشیعنی «انگاشتند،كرندمارادروغآياتكهوكساني»

گنگ»شنوند  نمی در»گویند  را نمی  حق  سخن  با زبانهایشان «اندو  «هايندتاريكيو

در   صالحشان  که  چیزی  اند و به سرگشته  و حیرت  کفر و جهل  های یعنی: در تاریکی

رو   گیرند، از این مین  بهره  هایشان ها و شنوایی شوند زیرا از بینایی نمی  ، راهیاب است  آن

توانند،  نمی  گرفته  خود بهره  ازحواس  حال  هیچ  به  هستند که  باختگانی حواس  همچون

تواند  می  زند، نه وپا می دست  سختی  در تاریکی  که  کر و کور و اللی  همانند شخص

او را   کسی  هم  نهکنند و   او را راهنمایی فراخواند تا  یاری را به  مردم  را ببیند، نه  راهش

  رهنمون  نجات  راه  سوی به  کسی  چنین  چگونه کند پس  اش بیند تا راهنمایی از دور می

راكندوهركهميرابخواهد،گمراههركههللا»رسد؟  می  مقصد خویش  شود و به می

  هدایت  ماسال  سوی  او را به  که  شیوه  این  به «دهدميقرارشراستبخواهد،برراه

 کند. می

اند   وی  اراده  شامل  و معاصی  است  افعال  خالق  تعالی  که: حق  است  بر آن  دلیل  آیه  این

 . نیست  بر او واجب«  اصلح«  و وضع

  

ھے   ھ ہ  ہ   ھ  ھ ہ  ہ ڻڻ  ۀ  ۀ ںڻڻ
بهامتشمادررسد،ياقيبهالهيخبردهيد:اگرعذابمنبه» صپیامبر  ای «بگو»

 حالت  ی که  حالت  یعنی: آیا در این «خوانيد؟جزخداراميشمادررسد،آياكسي

  پرستش  که  بتانی  را ی از قبیل غیر خدا  ی کسی  است  قیامت  یا برپایی  عکاب  رسیدن 
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در  «راستگوييداگر»خوانید؟  را می  سبحان  خوانید، یا فقط خدای می  زاری  کنید ی به می

 پندارید، خدایانند؟ می  که رسانند و چنان و ضرر می  شما نفع  بتان  خود که  ادعای  ینا

  

ے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
بر   پریشانی  که  سخت  احوال  ! در آن را. آری  دیگران  نه «خوانيدتنهااوراميبلكهنه»

با   هم  خوانید، آن می را گردد، فقط او می  کوتاه  مادی  از اسباب  و دستتان  شده  شما چیره

آندفعبرايراكهآنچهاگربخواهد»  خداوند متعال «پس»  و تضرع  اخالص  نهایت

راكهوآنچه»دارد  را از شما برمی  و وحشت  عکاب  و آن «كندميكنيد،دفعدعامي

  نه  حال  در آن  و مانندآنها پس  از بتان «كنيدميايد،فراموشقراردادهاوشريكبراي

از آنها   آنها انتظار دارید بلکه اید، از افتاده  در آن  را که  ای بلیه  دفع  خوانید و نه آنها را می

از آنها   هنگام  در آن  بینید که می گردانید زیرا فراموشکار، رو برمی  همانند روگردانی

  سوی  به  سختی  در مواقع  انسان  بازگشت ! . آری تصور نیستم  سودی  شما هیچ  برای

، در  وی  و یگانگی خدا  به  ایمان  که  براین  است  قاطعی  ، خود دلیل عزوجل  خدای

 . است  شده  سرشته  انسان  فطرت

  

ٴۇ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ى  
رابهوآنانفرستاديمازتوبودند،پيامبرانيپيشكههاييامتسويمابهيقينوبه»

  بیماری ضراء: «ضراءوبه»  است  در اموال  بأساء: فقر و مصایب «بأساءدچارساختيم

و   شکستگی همانا  که  یعنی: تا ما را با تضرع «كنندتازاري»  است  در ابدان  و مصایب

دلها در   که  است  این  کنند زیرا قاعده  توبه  خویش  بخوانند و از گناهان  است  خاکساری

 شوند. می  و فروتن  ها، خاشع سختی  آمدن فرود  هنگام

  

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
 تمرد  شدت  سبب  به «نكردندآمد،تضرعسراغشانمابهعذابكهچراوقتيپس»

 «شدقسيدلهايشان»  که  است  این  حقیقت «ولي»فرماید:  می  که و افراط در کفر چنان
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  شان سرکشی بر  بلکه  نگرفته  عبرت  درس  عکاب  از این  شد پس  و درشت  یعنی: سخت

شيطان»افزودند  كردارشانو و كار نظرشان، در   مصمم یعنی: با «آراسترا

 . پرداخت  اغوایشان  بر کفر، به  شان ساختن

  

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   

ىب  يب  جت  حت   
كهآنچهچونپس» دادهبدانرا فراموششدهپند  یعنی: چون «كردندبودند،

از   اثری  ، هیچ و جانی  مالی  مصیبتهای  انگیز ما در یادآوری عبرت  هشدارها و تککرهای 

همهدرهاي» برتافتند؛  پندها روی  ایجاد نکرد و از این  آنانو دردوسوز در   پندپکیری

  به  آن  انواع  همه را با  نعمت  ، درهای« استدراج«  یعنی: از باب «گشوديمچيزرابرآنان

شاد»  گون گونه  های ازنعمت «بودندشدهدادهآنچهبهتاچون»  باز کردیم  آنان  روی

 از این  تکبر و پنداشتند که و  و گردنکشی  و ناسپاسی  سرمستی  شاد شدن  به «شدند

  و برحق  درست  انکارشان کفر و  اند که برخوردار گشته  آن  سبب  به  و نعمت  رفاه  همه 

را   اصال انتظار آن  که  ای گونه و به  طور غیرمترقبه به «رافروگرفتيمآنانناگهان»؛  است

شدنديكبارهپس»نداشتند  نوميد و   بدبختی  شدت  سبب  به  که  است مبلس: کسی«

  و از هرخیری  گردیده  و اندوه  حزن  ، غرق است  فرود آمده  بر وی  که  ای بدروزی

 شود. می  مأیوس

  بشر، نمونه  زندگی  واقعیت  که  کنیم می  ، مالحظه باشیم  گکرا داشته  ، نگاهی تاریخ  اگر به

  خدای  که  یابیم می را  بسیاری  های ؛ زیرا امت است  شناخته  را فراوان  هایی امت  چنین

  و فروپاشیدگی  اضمحالل  سراشیب  ، به و نعمت  و رفاه  مدنیت  آنها را در اوج  سبحان

  بن . عقبه نیست  ای دگرگونی  هیچ را  الهی  و سنت  است  الهی  سنت  و این  است  درافگنده

  چون»فرمودند:   شریف  در حدیث  که  است  کرده  روایت صاخد  از رسول عامر

او   ، به وی  های نافرمانی در  بنده  فروروی  در عین  عزوجل  خدای  که  دیدی

  کریمه  آیه  این  گاه ، آن« است  استدراج  آن  که  بدان  دهد پس دنیا را می  های داشتنی دوست

 صخدا  رسول  که  است  شده  روایت  صامت بن از عباده  کردند. همچنین  را تالوت
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  را اراده  بقا یا رشد و بالندگی  قومی  خداوند برای  چون»فرمودند:   شریف  در حدیث

  آنان  به  کند و چون می  را ارزانی  در تنعمات  روی میانه و  وارستگی  آنان  باشد، به  داشته

  گاه آن«. گشاید می  را بر آنان  د، در خیانتیباش  را داشته  شدن  کن و ریشه  نابودی  اراده

 کردند.  را تالوت  بعدی  و آیه  کریمه  آیه  این

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   
ريشهبنيانپس»  طور  تا آخر به  آنها از اول  یعنی: همه «شدبركندهستمكارانو

  دوران و  وجود دنیوی  ساحت  ر به، دیگ و نابود شدند و بعد از آن  کن ریشه  یکپارچه

سپاس»گردند  باز نمی  و بالندگی  رشد و توسعه پروردگاركهراستخداوندو

 . آنان  را بر نابودی  عزوجل  خدای  یعنی: سپاس «استجهانيان

  ظالمان  نابودی  ها ی که  نعمت  فرودآمدن  باید در هنگام  آموزد که می  مؤمنان  به  آیه  این

در   که  آنان  ی یعنی  ظالمان گویند زیرا  را ستایش  عزوجل  ی خدای  آنهاست  از بزرگترین

و   از هر سختی  عزوجل  خدای  کوشند ی بر بندگان نمی  و در صالح  فساد کرده  زمین

  برهان  ظالمان  را از ظلم  مؤمنت  بندگان بارخدایا!  تر و خطرناکترند. پس سخت  مصیبتی

  کاخ  آنان  ستم  های و بر ویرانه  را برکن آنها  و ریشه  کن  کم  نها را از سرشانو شر آ

 را برافراز.  جایی و همه  همگانی  عدل

  ابتالی ، شدت  ابتالی  ، همچون و نعمت  که: رفاه  یابیم درمی  آیات  از این  همچنین

 . ستا  تر از ابتال در مصیبت ، سخت و ابتال در نعمت  است  دیگری

  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  

ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
شماراوشنواييهللاگرا»نظر شما:   به  یعنی «خبردهيدمنبه»: صپیامبر  ای «بگو»

بازگيردچشمهاي از شما  ، شماست  دو حاسه  در این  را که  یعنی: نیروهایی «شمارا

تا « مهر نهد  و بر دلهایتان»را کامال محو و نابود گرداند   یادشده  رد، یا هردو حاسهبازگی

خداوندكهغيرازمعبوديكيست»آنها نباشد   در امکان  چیزی  دیگر فهم  بدانجا که
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كه» !صمحمد ای« بنگر»بیندیشید.   امر خوب  در این  پس «شمابرگرداند؟آنهارابه

گونهآياتچگونه را   شگفتی تعجیب: به» مفید  جمله  این !«كنيمميبيانگونخود

  آیات: آوردن  شو. تصریف  در شگفت  و بدیع  بلیغ  بیان  ، یعنی: از این است«  واداشتن

با   عکرها، وقتی  با نمایاندن  با هشدار و انکار، زمانی  ؛ گاهی مختلف  آنها بر وجوه

از  «تابندبرميرويآنانگاهآن»  و تهدید است  و ارعاب  با تخویف  و گاهی  ترغیب

 ؟!. آیات  این

  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ
دهید  خبر  من  یعنی: به «برشمابيايدهللانظرشمااگرعذاببه» صپیامبر  ای «بگو»

بروز   بدون و  لگیرانهطور غاف بغته: به «ناگهاني»شما برسد؛   به خدا  اگر عکاب  که

  جهره: عکاب «ياآشكارا»کند   داللت  عکاب  بر رسیدن  که  ای و مقدمه  نشانه  گونه هیچ

  دهد و با آن  کند، روی  داللت  آن  بر وقوع  که  بعد از بروز مقدماتی  که  است  آشکار این

جزقوم»شود؛   ن! اگر چنی .آری است  آمدنی  الهی  البد عکاب  ها دریابند که نشانه آيا

هالك   با کفر به  که  شود، جز گروهی  یعنی: قطعا اگر چنین «شوند؟ميستمكار

 شوند. نابود نمی  الهی  وخشم  عکاب  اند، به کرده  خود ستم بر  پروردگار عزوجل

  

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ  گ  
  که  کسانی  برای  بزرگ  پاداش  وعده  به «دهندهجزبشارتيمفرسترانميوماپيامبران»

  را نافرمانی  ایشان  که  کسانی  برای  سخت  از عکاب «دهندهوبيم»کنند   پیروی  از ایشان

 «كردواصالح»اند  با خودآورده ‡پیامبران  که  آنچه  به «آوردايمانهركهپس»کنند 

هيچپس»خوانند  فرامی  آن  سوی به ‡پیامبران  که  آنچه  ادند  خود را با انجام  حال

و»رو دارند   پیش  که  ای آینده  به  نسبت «نيستبرآنان»  از وجوه  وجهی  هیچ  به «بيمي

 اند. داده  از دنیا از دست  که  بر آنچه «شوندمياندوهگيننه
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ڱ  ڱ     ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ گ  ڳ
 «رسدميعذابفسقشانسبببهآنانپنداشتند،بهمارادروغآياتهكوكساني»

  عکاب  به ، عزوجل  خدای  های فرمان  با کفر از دایره  شدنشان  خارج  سبب یعنی: به

 شوند. گرفتار می

  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ں  ں  ڻ  ڻ  

ٴۇ  ۋ    ۆ  ۆۈ   ۈ ڭ  ۇ  ۇ
 «استخدانزدمن»  قدرت«هايگنجينهكهگويمشمانميبه» صپیامبر  ای «بگو»

تا از امور «  دانم می را  غیب  که  گویم و نمی«  پیشنهاد کنید، بیاورم  را که  ای تا هر معجزه

خواهد شد،   واقع  آینده  در روزگاران  که  و شما را از رویدادهایی  شما خبر داده  ناپیدا به

 . گردانم  آگاه

هر   گردانید و به  آگاه  غیب  از علوم  ای را بر پاره  پیامبرش خداوند  که  است  گفتنی

امر  با  نوعی  نیز به  بسا این چه  کند ی که می  را الهام  امر حقی  نیز گاهی  دیگری  مسلمان

  یک  که  نیست  بنایی و زیر  اساس  این  که  باید دانست  باشد ی ولی  پیوند داشته  ای غیبی

 بنا کند.  را بر آن  امور خویش  همه  مسلمان

نميوبه»   مکلف  ای العاده  خارق  کارهای  تا مرا به «هستمفرشتهمنكهگويمشما

و «شودميوحيسويمبهراكهجزآنچهمن»را ندارد   آن  وتوان بشر تاب  گردانید که

از   هم  سر سوزن  یک  و حتی «كنمنميپيروي»  ام شما مأمور گردیده  برای  آن  تبلیغ  به

و   یعنی: گمراهان «برابرند؟آيانابيناوبينا» صپیامبر  ای «بگو»  نمایم نمی  تخطی  آن

  در این «كنيدآياتفكرنمي»نیستند  برابر  هم ، هرگز با ، یا کافر و مسلمان یافتگان هدایت

را   حق  کنید که  پیروی  کسانی  روش از  گاه را دریابید و آن آنها  میان  برابری  ا عدمامر ت

 اند؟ را یافته  و راه  دیده
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  
به» كهكسانيقرآنوسيلهو پروردگارشاندرازمحشورشدنرا انديشناكند،نزد

بدههش  اند، خداترس  که  این  سبب  کند، به در آنها تأثیر می  دادن زیرا هشدار «دار

ترسند  نمی انکار رستاخیز، از حشرونشر  سبب  به  کفر که  های از گروه  کسانی  برخالف

 کند. نمی  در آنها تأثیری  دادن ، هشدار و بنابراین

دارند؛   ایمان  از مرگ  پس  شدن برانگیخته  به  که  است  کسانی  همه  دربرگیرنده  آیه  این

حشر را  ی روز  هرچند ی در اصل  که  از مشرکانی  و برخی  ذمه  ، اهل از مسلمانان  اعم

  صحت مورد،  در این صخدا  رسول  خبر دادن  دارند که  بیم  از آن  باور ندارند ولی

اند،   بیمناك  آن  رسیدن و از فرا  شتهمعاد اعتقاد دا  به  که  ، کسانی باشد. بنابراین  داشته

  است  آن  دهنده نشان خود  . و این سودمندتر است  دادنشان مفیدتر و هشدار  پنددادنشان

  که  است شده  روایت  که چنان . است  ایمان  ؛ قضیه اسالمی  در دعوت  مهم  قضیه  اولین  که

«. شد می  ما داده  به  شود، ایمان  موختهما آ  به  قرآن  که  از آن  قبل»فرمود:  كعمر ابن

اآنانبراي» شفيعيدوستهيچهللبجز را   کسانی  قرآن  وسیله یعنی: به «نيستو

  گری و یاور و شفاعت  دوست  هیچ خداوند جز  بیمناکند که  از آن  که  هشدار بده

و   شفاعت  عزوجل  دهد، یا در نزد خدای  ونصرت  را یاری  باشند تا آنان  نداشته

 «كنندباشدتاپرهيزگاري»یابند   نجات  وی  از عکاب  نتیجه را بکند تا در  آنان  سفارش

 درآیند.  تقوی  اهل  زمره هشدار، در  این  وسیله  یعنی: به

یا   پدران کنند؛ تصور می  کند که حشر را رد می  به  از کفار معترف  ، پندار کسانی آیه  این

  هستند که  ، یا مشرکانی کتاب  اهل  منحرفان  کنند و آنان می  شفاعت  برایشان  بتانشان

 کنند. می  شفاعت  برایشان  پندارند؛ بتان می

  

ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت
،  مصعب فرمود:  که  است دهش  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  دربیان مسعود از ابن

 صخدا  رسول در محضر  مسلمانان  و غیر آنها از ضعفا و فقرای  ، عمار، خباب بالل
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محمد! آیا   گفتند: ای آمدند وص  حضرت  نزد آن  قریش  از اشراف  گروهی  بودند، که

بینوا   وهگر  ؟ آیا همین ای بریده  و از قومت  کرده  خوش  چیز دل همه بی  گروه  همین  به

ها  ما پیرو همین  که  پنداری ؟ آیا می است  نهاده  منت  ما بر آنان  خداوند از میان  هستند که

بود   ! همان کنیم  ، ما از تو پیروی را برانی  شاید اگر آنان ! را از خود بران  ؟! آنان شویم می

كساني»شد:   نازل  که بامدادانكهراو را خود شامپروردگار نيايشبهگاهانو

  را که  یعنی: کسانی «خواهند،ازخودمرانمياوراخشنوديكهحاليخواننددرمي

  حالی دارند در  و بر زبان  گزارند و ذکر او را بر دل می نماز  تعالی  حق  برای  و شام  صبح

  را دنبال  یدیگر  و مرام  هدف  او هیچ  و جز رضای  داشته  خود اخالص  در عبادت  که

  فرض  نمازهای  کنندگان مراد، ادا»گوید:  می  مسیب  سعیدبن . کنند، از خود مران نمی

ازچيزي»  خود قرار بده  و رازداران  از نزدیکان  بلکه  از خود مران را  ! اینان آری«. اند

از   یدار چیز تو عهده  نه «نيستتوبرآنانازحسابوچيزيبرتوآنانحساب

را از   دیگر چرا آنان  تو پس  از حساب  دار چیزی عهده  آنان  و نه  هستی  آنان  حساب

  کسانی  حق  رعایت  انگیزه  و مبادا به  بنشین  آور، با آنان  روی  آنان  به  ؟ پس رانی خود می

وازبرانيشانكه»  را از خود برانی  آنها نیستند، آنان  و مقام  پایه  به  فضل و  در دین  که

 . گردی می  ، از ستمکاران را برانی  یعنی: اگر آنان «گرديستمكاران

  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٱ

ٺ  ٺ  
بدين» برخيگونهو آنانما بهاز آزموديمبرخيرا  را با  یعنی: مستکبران «ديگر

 «اينانندآيا»  و گردنکشان  مستکبران «ابگويندت»  کردیم  و امتحان  آزمودیم  مستضعفان

،  حق  به  کردن  را با واصل  و آنان «استنهادهمنتمابرآنانخداازميانكه»  کسانی

فرمود:   خداوند متعال ؟ هستیم  قوم  ما رؤسا و پیشوایان  که حالی ؟ در است  داشته  گرامی

  است  شده  شما را چه  پس «؟ترنيستآگاهانشكرگزاراحوالآياخداوندخودبه»

 گردید؟. فضال می  کنید و منکر فضل می  اعتراض  جاهالنه  که
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و   مستضعفان ، در آغاز بعثت صخدا  رسول  پیروان  غالب  که  است  یادآوری  شایان

  آنی از   اندکی ی جز  ی بودند و از اشراف  و بردگان  و زنان  ی از مردان  بینوایان

  و همه  مستضعفان  این ، از آیات  در این  عزوجل  خدای  نکردند، که  پیرویص حضرت

  آن  قافله  و پیشاهنگ  حق  پکیرفتن  ، پیشگام تاریخ  در طول  که  دیگری  مستضعفان

 . است  کرده  شوند، تجلیل می

  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ      ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ            ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   
چون» ايمانآياتبهكهكسانيو آيندما تو نزد  مستضعفان  همان  آنان «دارند،

  ای «بگوپس»کرد   نهی  ایشان  را از راندن  پیامبرش خداوند  هستند که  مؤمنی 

برسالم»شان:  مقدم  داشت  و گرامی  خاطر و تجلیل  ساختن  خوش  برای صپیامبر

  رسول  بود که  . و چنان برسان  آنان  را به خداوند  است: سالم  این  . یا معنی«شما

بر   گفتن  سالم دیدند، در را می  مستضعفان  آن  وقت ، هر آیه  این  بعد از نزول صخدا

  آن  بهیعنی:  «گردانيدهراالزمبرخودرحمتپروردگارتان»جستند  می  ، سبقت ایشان

  و مهربانی  رحمت  ، این خویش  و احسان  فضل  از روی  پروردگارتان  بگو که  مستضعفان

  . به بده  مژده  پروردگارشان  وسیع  رحمت  را به  ایشان  پس  گردانیده  را بر خود واجب

 را نوشته  محفوظ برخود رحمت  لوح در  است: پروردگارتان  این  دیگر، معنی قولی

یعنی: کار  «شودكارناشايستيمرتكبجهالتازرويازشماكههركس» . است 

یعنی: بعد از  «بعدازآنگاهآن» 1و تدبیر را  حکمت  کار اهل  دهد، نه  را انجام  جاهالن

فاسد   و گناه  با معصیت  را که  آنچه «نمايداصالحكندوتوبه»  زشت  عمل  آن  ارتکاب

خداوندبداندكه»بازآید   طاعت  و عمل  صواب  راه  به  اخالص  ، از روی بود پس  کرده

 کند. می  آمرزد و رحم می  ایمان  بر اهل «استمهربانآمرزنده

  

                                                 
1

 .«14نساء/ »تفسیر   کنید به  زند. نگاه سر می   جهالت  از روی  هر گناهی  که  باید گفت 
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   
  گروهی هر  و حکم  در امر دین «داريمميبيانروشنيخودرابهآياتسانوبدين»

رسموراهتا»  سازیم می  روشن  تمام  و توضیح  تفصیل  دارند، به  دین  به  که  را با نسبتی

تو را   که  معاندانی و  کافران  و روش  راه !صپیامبر  یعنی: تا ای «آشكارگرددمجرمان

 متمایز گردد. ، بر تو مؤمنان  و روش  کنند، از راه امر می  مستضعفان  راندن  به

  

ڑ  ک  ک  کک  گ  گ     گ     گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ 

ڱ  ڱ  ں
از   شدم  برگردانیده  و عقلی  سمعی  ادله  یعنی: به «شدمنهيمن» صپیامبر  ای «بگو»

بگو:منكنمپرستيد،عبادتميهللشمابجزاراكهكسانيآنكه»  این و. ازهوا

  گمراهی در  افتادن  مسبب  که  فاسدتان  ها و هدفهای و رسم  یعنی: از راه «شماهوسهاي

و   کنم  راپرستش  باطلتان  معبودان  که  خواسته  این  از قبیل «كنمنميپيروي»شود  می

  کنم  شما پیروی  های اگر از هوا و هوس «گاهآن»!  را از خود برانم  مؤمن  مستضعفان

«.باشمنيافتگانوازراهباشمشدهگمراه»

  است  گمراهی در  فروافتادن  ، سبب از هوا و هوس  پیروی  سازد که می  روشن  کریمه  آیه

 نبودند.  یافتگان ، از راه سبب  همین  به  و آنان

  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  

ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
 «هستمآشكاريپروردگارخودبرحجتيازسومنهرآينه» صپیامبر  ای «بگو»

و   هستم استوار  روشنی  و یقین  برهان  پشتوانه  پروردگار خود به  از جانب  یعنی: من

و   باطل  از شبهات  شما در پیروی  که چنان  نیست  من  گاه ، تکیه و هوا و هوس  شک

آنو»ندارید ناروا   های جز هوس  گاهی تکیه  ، هیچ اساس بی  ورزیهای شک راشما

منشتاببهآنچه»آشکار را.   یعنی: پروردگار را، یا حجت «پنداشتيددروغ از
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  که  است  . نقل نیست یعنی: در اختیار من «نيستدرنزدمن»  الهی  از عکاب «طلبيدمي

 و  عاجل  عکاب  نزول استهزا و تمسخر، خواستار  و از روی  از فرط تککیب  مشرکان

  شتاب  به  از من  که اند: معجزاتی گفته  آن  در معنای  شدند. بعضی می  الهی  شتابان

  چیز، از جمله همه در «خداوندنيستدستجزبهحكم»  نیست  طلبید در نزد من می

او»  معجزات  فرودآوردن ، یا عکاب  عجوالنه  درخواست  اجابت  یا عدم  در اجابت

  حق  کننده کند، بیان می  حکم  بدان  که  در آنچه  نی: خداوند متعالیع «استحقگوياي

  کننده  . یا او بیان نیست  ازحکمت  خالی  وی  از احکام  حکمی  و هیچ  است  و حقیقت

در   که  ، با آنچه و باطل  حق  میان «استكنندگانفيصلهواوبهترين»  است  حق  قضایای

 . است  و داوری  دهد. فصل: قضاوت می  کند و فیصله می  حکم  بندگانش  میان

  

ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ    ۅ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۈ  ۈ
اگر  یعنی: «بودطلبيد،نزدمنميازمنشتابرابهاگرآنچه» صپیامبر  ای «بگو»

بين»بود   من  شما در توان  شده  درخواست  عکاب  فرودآوردن كار وشمامنهمانا

  و شما به  من  دیگر کار میان  گاه ، آن آوردم را بر شما فرود می  زیرا آن «شدمييكسره

را   عکاب ، جهت  همین  به «تراستآگاهستمكارانوخداوندبه»رسید  خود می  انجام

 آورد. فرود می  آن  مناسب  ی در وقت  و حکمتش  علم  مقتضای ی به

  

ی   ی  ی ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ ۈئ  ۈئ  ېئ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ

حت  خت جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت يئ مئ  ىئ ی  جئ  حئ
  حق  دین  و معاندان  پیامبرش  میان  عزوجل  خدای  که  طوالنی  وگوی  گفت  بعد از این

یعنی:  «غيبوكليدهاي»پردازد:  می  الهی  علم  موضوع  به  آیات  سیاق  داد، اینک  ترتیب

جزاوآنكسهيچ،تنهانزداوست»  غیب  های گنجینه  . یا کلیدهای غیب  های گنجینه

نمي   آنها را به  او علم  که  ای از امور غیبی  چیزی  به  از خلقش  یعنی: احدی «داندرا

 ندارد.  ، آگاهی ساخته  مخصوص  خودش
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  مدعی  را که  انیو دیگر  ، رماالن ، منجمان کاهنان  های گویی و یاوه  ، اباطیل آیه  این

  آمده  شریف  حدیث کند. در می  هستند، دفع  خویش  فراتر از حد و شأن  اموری  دانستن

  کند، چهل  را سؤال  چیزی ( برود و از او ، رمال ، منجم )کاهن  نزد عراف  هر کس»است: 

«  غیب  علم«  به  راجع  شریف  درحدیث  همچنین«. شود نمی  پکیرفته  نمازی  از وی  شب

آنهاعلمبهكسيسبحانجزخدايكهچيزاستپنجغيبكليدهاي»است:   آمده

ندارد:

 دهد. می  انجام  کاری فردا چه  داند که نمی جز خدا  ی کسی1

و   اخالقی  از اوصاف«  ها چیست در رحم  داند که نمی جز خدا  ی کسی2

 «. جنین ایمانی

 شود. می  نازل  وقت چه  باران  که داند نمی جز خدا  ی کسی0

 شود. برپا می  وقت چه  قیامت  داند که نمی جز خدا  ی کسی2

 .1«میرد می  سرزمین  در کدام  داند که نمی جز خدا  ی و کسی5

آنچه» درخشكيو درياسترا و جماد و جواهر و عناصر   و حیوان  از نبات «و

هيچ»  تفصیلی  علم  به «داندمي»  وغیره نميبرگيو اينفرو مگر راآنكهافتد

  آن  به  تعالی  حق  که  افتد، مگر این فرونمی  درختی  از هیچ  برگی  یعنی: هیچ «داندمي

هيچ»داند  را می  سقوط آن  و مکان  و شمار، زمان  است  آگاه در»  نیست «ايدانهو

وخشكيتروهيچ»  زمین  بطن  ، چون آن  تاریک  یعنی: در اماکن «زمينهايتاريكي

ثبتروشندركتابيكهمگراين»شود  می  موجودات  تمام  تعبیر، شامل  این «نيست

 باشد. می  خداوند متعال  محفوظ، یا علم  همانا لوح  که «است

  

 

 

                                                 

 «.44/   لقامن»  تفسري سوره  كنيد به  امور، نگاه  اين  بيشرت از مفاد و مصاديق  آگاه   براي 1
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ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   پ    ڀ  پ پ پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

ٹ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٺ
  خواب  شما را به  یعنی: در شب «كندميروحشماراقبضدرشبكهآنواوست»

  گردید، در آن می  تمییز و تصرف  قادر به  آن  وسیله به  شما را که  برد و ارواح فرو می

آنچه» . است  صغری  مرگ  اند که: خواب رو گفته کند، از این می  قبض روزو در را

وجود خود در روز   را از خیر و شر با اندامها و اعضای  یعنی: آنچه «ايدكردهكسب

ما در   را که  افعالی  تعالی  حق  که  نیست  معنی  تعبیر بدان  این «داندمي»اید  داده  انجام

کند زیرا  نمی  روح  قبض  خواب  وسیله به داند، یا ما را در روز ، نمی دهیم می  انجام  شب

شماراسپس»  نیست  آن  ماعدای  بر نفی  دلیل ، یادآوری  چیز به  یک  تنساخ  مخصوص

تا»  در روز است  از خواب  انسان  مراد بیدار شدن «انگيزدبرمي» یعنی: در روز «درآن

 از افراد بندگان  هر فردی  و روزی  و رزق  زندگی  برای  که  یعنی: تا میعادی «معينميعاد

گاه،آناوستسويشمابهبازگشتشود،سپسرساندهانجامبه»،  تاس  شده  تعیین 

ازآنچه   خداوند متعال  علم  بر احاطه  کریمه  آیه  این «دهدكرديدخبرميميشمارا

 کند. می  داللت  و مرگشان  و اطوار هستی  احوال  در همه  مخلوقاتش  تمام به

؛  نامیده«  مرگ» را  آن  دیگری  ، و در جای« وفات»را   ، خواب آیه  در این  عزوجل  خدای

را در   ، چیزهایی خواب  وسیله  به  توانیم ما می  آید که برمی  چنین  ، از تعابیر فوق بنابراین

ما   که  حالی  زیرا در همان  بدانیم قبر  های ، یا نعمت ، عکاب برزخ  ، عالم مرگ  مورد عالم

  او درحال  است  ، ممکن بینیم می  حرکت و بی  و آرام  ا ساکنر  رفته  خواب  به  شخص

کند.   را احساس  حاالت  بیند، این می  که  باشد و با خوابهایی  قرار داشته  یا نعمت  عکاب

  است  یکی  رفته خواب  به  و شخص  مرده  شخص  حال  که  نیست  معنی  بدان  این  البته

  . در حدیث است  از مرگ  شده کوچک  تابلویی  خواب  که  است  معنی  بدان  این  بلکه

 «. است  برادر مرگ  الموت: خواب اخو  النوم»است:   آمده  شریف
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ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  
  است  آنها غالب  بر کار خود درباره  تعالی  یعنی: حق«خودقاهربربندگانواوست»

در   افتادن شما از  آنها را نگهبان  که  یعنی: فرشتگانی «فرستدميوبرشمانگهباناني»

  دارند. در حدیث می  شما را نیز نگاه  ، اعمال فرشتگان  این  که چنان  است قرار داده  آفات

  درپی در روز پی  فرشتگانی و  در شب  شما فرشتگانی  در میان»است:   آمده  شریف

  که  آنان  شوند، سپس یکجا می  در نماز بامداد و نماز عصر باهم  دو گروه  ند، اینآی می

او   که ی درحالی  پروردگارشان  گاه کنند، آن می بودند، عروج  شما گکرانده  را در میان  شب

بجا   حالی  را در چه  پرسد: بندگانم می  ی ازایشان  داناتر است  کار ایشان  خود به

  به  خواندند و درحالی نماز می  که  کردیم  ترك را درحالی  گویند: آنان یگکاشتید؟ م

 «.خواندند نمازمی  که  آمدیم  میانشان

  خدای که  نویسند ی با آن را می  انسان  ، اعمال نگهبان  فرشتگان  امر که  در این  حکمت

  محسوسی  مادی  یلدل  ی همانا آوردن  داناتر است  کس چیز از همه همه  خود به  عزوجل

  اعمالش  بداند که  اگر انسان  که  جهت  و نیز بدان  است  بر انسان  حجت  اقامه  برای

و   طاعات  و به  بازداشته  شود، خود را از منهیات می  ، ضبط و تدوین دقیق  گونه این

مااورافرشتگانفرارسد،ازشمارامرگيكيكهتاوقتي»آورد.  می  روی  عبادات

او هستند. توفته:   ( ویاوران )عزرائیل  الموت ، ملک فرشتگان  این  که «كنندميروحقبض

نميآنانكهدرحالي»او را.   روح  کرد دریافت  یعنی: طلب   یعنی: آن «كنندتفريط

  کوتاهی  یچاند، ه  ی مأمور گشته  ارواح  به  یا اهانت  ی از اکرام  بدان  که  ، در آنچه فرشتگان

  به این  را که  ای طوالنی  شریف  حدیث  ازیک  کنند. در اینجا بخشی نمی  و فروگکاشتی

  روایت ص اکرم از رسول  . ابوهریره کنم می ، نقل است کثیر آمده ارتباط در تفسیر ابن

شوند  حاضر می  سر وی  باالی بر  احتضار شخص  درحال  فرشتگان»فرمودند:   کند که می

  در جسم  که  ای پاکیزه  روح  ای  آی گویند: بیرون نیکوکار باشد، می  شخص  اگر آن  سپ

 ... و اگر شخص آلود و ناستوده خشم  ، نه و ستوده  خوشحال  آی  ، بیرون ای بوده  ای پاکیزه
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  بیرون ، ای بوده  پلیدی  در جسم  که  پلیدی  روح  ای  آی گویند: بیرون باشد، می  بدکرداری 

 ...«. و چرکاب  جوشاب  باد تو را به  و مژده  شده  نکوهش  آی

  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
  فرشتگان یعنی: «شوندميـبازگردانيدهبرحقشانخداوندـمواليسويبهگاهآن»

  مالک  که  زوجلع  خدای  سوی آنها، به  نمودن  را بعد از قبض  بندگان  ، ارواح مرگ  موکل

اوستازآنحكمباشيدكهآگاه»گردانند  باز می  آنهاست  عادل   در دنیا و آخرت«

  کنند، قطعا در آخرت می کشمکش  تعالی  ظاهرا در دنیا با حق  اگر خدانشناسان  پس

حسابرسانترينواوسريع»  اوست  از آن  در ظاهر و باطن  ؛ در آنجا حکم نیست  چنین

در   بندگان  که ندارد چنان  نیازی  تأمل  به  و حسابگری  لکا در کار حسابرسی «است

 نیاز دارند.  تفکر و تدبر و تأمل  به  حسابرسی

  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  
تاريكيكهكيست» !صپیامبر  ای «بگو» از را نجاتبيابانهايشما دريا و

خوانيدكه:اگرمارانجاتميپنهانيومناجاتزارياورابه»  که  گاه آن «دهد؟مي

  است  آمده بر ما فرود  که  و شدتی «محنتازاين»  دهی  یعنی: اگر ما را نجات «دهد

  نجات  نعمت برابر ، در تمام  اخالص  تو به  برای «شدخواهيمازشكرگزارانگمانبي»

 ها. سختی  از این  مان نداد

  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ              ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ازهردهدومينجات»ها  ها و سختی تاریکی «شماراازآنهللا» صپیامبر  ای «بگو»

شرك»آزارد  را می  انسان  روح  که  است  و اندوهی  کرب: غم «كربي شما باز و

  ازچنگال  کرد؛ با رهاساختنتان  شما احسان  به  که  بعد از آن  سبحان  خدای  به «ورزيدمي
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  سودی  هیچ توانند نمی  شریکان  که  حالی ها در ها و غمها و گرفتاری ها و محنت سختی

  گزاری شرك  این  چگونه  کنند پس  را از شما برطرف  ای گرفتاری  شما برسانند و هیچ  به

و   قدر غافل دهید؟ چه می بودید، قرار  داده  خود وعده  هک  ای شکرگزاری  آن  جای را به

 هستید؟!  ناسپاس

  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    

ۈ  ۈٴۇ  ۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
  اطراف  از همه «رابفرستدبرشماعذابيكهتوانابرايناوست» صپیامبر  ای «بگو»

باالي»بتان: و جوان سرشمااز   آید؛ چون می فرود  از آسمان  که  است  عکابی  و آن«

  ، قوم پروردگار متعال  که ی چنان  مهلک  های و صاعقه  سنگ  ویرانگر، باریدن  بارانهای

  در زمین  با فروبردنتان «شمايااززيرپاهاي»کرد   باران را سنگ  فیل  لوط و اصحاب

فرو برد. در   را در زمین  وقارون  را غرق  فرعون  که چنان  و غرق  زله( و با زل )خسف

،  ، قکف امت  این  همانا در میان»است:  آمده « قیامت  های نشانه«  مربوط به  شریف  حدیث

گروهيا»«. آید پدید می  و مسخ  خسف را   تعالی  یعنی: حق «اندازدهمبهگروهشما

، آرا و  مختلف  های ها و اندیشه متضاد، نحله  هواهای ا را گرفتارشم  که  این بر  تواناست

  و معارضه  کشمکش  سرتاپا غرق  که  طوری نماید به  کلمه  بار و اختالف تفرقه  نظریات

ازشمارابهبعضيوشروبالي»دیگر بجنگید  گردید، یا با یک دیگر با یک  درونی

در   که همدیگر چنان  گرفتن  اسارت  و به  غارت و  کشتن  چون «بچشاندديگربعضي

بنگر»  است  عکاب  این  مبتالی  از نقاط زمین  در بسیاری  اسالم  امت عصر حاضر،

گونهخودآياتچگونه آشکار را از   ها و دالیل یعنی: حجت «كنيمميبيانگونرا

  حقیقت «بفهمندباشدكه»  کنیم می  بیان  برایشان  گون گونه  های شیوه و به  مختلف  وجوه

  را برایشان  آن  که  حقی  سوی ، به گون گونه  و روشهای  متنوع  بیانهای  وسیله به  را پس

  است  آمده  وقاص ابی سعدبن  روایت  به  شریف  ، بازگردند. در حدیث ایم ساخته روشن

 قسمت  سوی ، به مدینه  یخود در باال  اقامت  از محل صخدا  رسول  فرمود: روزی  که

 انصار(  از قرای  ای )قریه  معاویه مسجد بنی  به  در راهشان  آمدند و چون  آن  سفالی 
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نماز   نماز گزاردند و ما نیز با ایشان  دو رکعت  مسجد وارد شده و در آن  آن  رسیدند، به

ما بازگشتند   سوی به  نمودند، سپس  ای طوالنی  مناجات  با پروردگارشان  گاه ، آن گزاردیم

داد   من  آنها را به ؛ اما او دو تا از کردم  چیز را درخواست  سه  از پروردگارم»و فرمودند: 

  هالك  و با قحطی  نمودن را با غرق  امتم  که  بازداشت: از او خواستم  را از من  و یکی

  را در میان  آنان  وبالیشر   که  عطا کرد و از او خواستم  من  دو را به  نکند؛ و او این

«.  بازداشت  را از من  آن اما او (نگرداند  کلمه  را دچار اختالف  آنان)نیفگند   خودشان

  قحطی  ، هرگز به امت  این از  هایی بخش  که  نیست  معنی  بدین  شریف  حدیث  این  البته

  کن ریشه  بلیات  با این  ماسال  امت  که  است  معنی  این  به  شوند بلکه گرفتار نمی  و غرق

  در حدیث ص اکرم رسول  که کند می  کثیر نقل گردد. ابن شود و کامال نابود نمی نمی

شمشیر   زیرا چون  ندارم  گر بیم گمراه (حکام) جز از ائمه  بر امتم  من»فرمودند:   شریف

 «.شد نخواهد  برداشته  از میانشان  شد تا روز قیامت  نهاده  امتم  در میان

  

ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
  قرآن ، قریش  یعنی: قومت «استحقآنكهشمردنددرحاليتودروغراقوموآن»

بر» !صپیامبر ای «بگو»اند   و راست  اینها حق  که  کردند درحالی  را تککیب  یا عکاب

نگهبان   در برابر تککیبتان تا شما را  مشما نیست  اعمال  نگهبان  یعنی: من «نيستمشما

 . باشد و بس  بالغ  و بر رسوالن  هستم  پروردگارم  رسول  من  بلکه  کیفر دهم

  

ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
از امور   دهد ی اعم خبرمی  از آن  قرآن  که  یعنی: هر خبری «استرامستقريهرخبري»

هر   پیوندد. یا برای می  وقوع به  وقت  ر آنالبد د  دارد که  وقوعی  ی وقت  دنیا یا آخرت

  ، در آن است  بوده  یا باطل  حق خبر  آن  امر که  این  که  است  سرانجامی  خبر در آینده

  از وقوع  من  را که  آنچه  و سرانجام  نهایت «خواهيددانستزوديوبه»شود  آشکار می

اخبار   و تحقق  و مؤکد بر وقوع  محکم  یهشدار  . این ام بر شما خبر داده  آن  و نزول

 . است  قرآن
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ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب   خب  مب   

ىب  يب  جت  حت  خت   مت  ىت
 و رد و  ، یا تککیب قصد تخطئه  به «روندمافروميدرآياتراكهكسانيوچون»

  درگوش  خود واگکار و با آنان  حال را به  نیعنی: آنا «گردانروي،ازآنانببيني»استهزا 

  اثنا، آنان  و در این  نشستی  اگر با گروهی  مشو. پس  همراه  همچو منکر بزرگی  به  سپردن

از   درنگ بی ما پرداختند،  در آیات  پردازانه  جدال  و فروروی  گرانه کندوکاو تخطئه  به

با   را که  سخنی یعنی: تا«بپردازندغيرازآنسخنيبهكهتاوقتي»برخیز   آنان  مجلس

  ایشان  تبع و به  خویش  رسول  عزوجل  خدای  سان آورند. بدین  مغایر باشد، در میان  آن

روا   توهین خدا  آیات  در آنها به  که  از مجالسی  و اعراض  رویگردانی  را، به  مؤمنان

کند زیرا  می  نهی  کننده گمراه  گکاران با بدعت  گرفتن و انس  نشینی شود و از هم می  داشته

  با گناهکاران  در همنشینی  که  است  برابر آفاتی  ، چندین با آنان  و مؤانست  در همنشینی

 وجود دارد.

  است  کسانی با  ناظر بر همنشینی  کریمه  فرمود: آیه  که  است  شده  روایت  عباس از ابن

شيطان»کنند.  و بگومگو می  جدال  عزوجل  خدای  در آیات  که اگر بهو را تو

كهآنبعدازپس»  کنی  و ترکشان  برخیزی  آنان  از مجلس  که «انداختفراموشي

 برخیز.  دردم  بلکه «ستمكارمنشينباقوم»ما را   فرمان «يادآورديبه

اصال  ، است  واجب  رایشانب  که  شرع  احکام  در تبلیغ ‡بر انبیا  باید یادآور شد که

  همچون  ، در امور عادی بر ایشان  فراموشی  پدید آمدن  دهد بلکه نمی  روی  فراموشی

 . است  ممکن  نماز و مانند آن  سهو در اثنای

کرد ی   فروروی  و در غیرصواب  ناحق  به  عزوجل  خدای  در آیات  اند: هر کس علما گفته

با   و معاشرت  شود وآمیزش  فروگکاشته  با وی  باید همنشینیکافر ی   بود، چه  مؤمن  چه

قصد  ، به وفسادپیشگان  با بدعتیان  معاشرت  که  ، مگر این است  مطلقا مکروه  فاسق

 باشد.  مفاسدشان  و اصالح  و اندرزدهی  موعظه
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پ    ڀ  ڀ  ڀڀ   ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپپ
  جدال از  که  یعنی: بر کسانی «نيستارانپرهيزگبرعهدهكافرانازحسابوچيزي»

  در این  فروروندگان با  پرهیزند، از همنشینی می خدا  در آیات  گرانه تخطئه  و فروروی

در   فرورونده  زیرا گناه  نیست  گناهی  کردند ی هیچ  همنشینی  با آنان  ی چنانچه  آیات

یعنی:  «استالزمپنددادنانآنبرولي»  است  خود وی  ، بر عهده الهی  آیات

  آنان  را، به  گناهشان  عظمت کار خود،  برخیزند تا با این  آنان  باید از مجلس  پرهیزگاران

  خود را ترك  ناشایست  عمل  واین  گمراهان  آن «پرهيزكنندباشدكه»یادآور شوند 

 نمایند.

ی   مؤمن  متقیان  با کفار برای  نشینی هم؛  اول  دارد: بنابر وجه  دو وجه  کریمه  تفسیر آیه

  است شده  روایت زیرا  شده  داده  نورزند ی رخصت  مشارکت  هایشان در فروروی  چنانچه

  کنند، از مجالسشان می استهزا  قرآن  به  آنان  که  گفتند: اگر ما در هر وقتی  مسلمانان  که

  به  بود که  ! همان کنیم  طواف  و نه  نشینیمب  در مسجدالحرام  توانیم می  ، دیگر نه برخیزیم

پرهیز   با آنان  نشینی است: اگر از هم این  دوم  شد. وجه داده  امر رخصت  در این  ایشان

 . شما نیست  برعهده خدا  در آیات  آنان  فروروی  کردید، گناه

  

ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ    ڦ       ڦ  ڦ

ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑ  ک  
كساني» كهو رادينرا   بر آنان  آن  به  و عمل  پکیرش  که  حقی  دین  همان «خود

  به  حجت  و هرچند مأمور رساندن «گرفتند،رهاكنوسرگرميبازيبه»  است  واجب

  گردنکشی و  و سرسختی  تعصب  زیرا آنها اهل  نکن  آنان  را آویخته  اما دلت  هستی  آنان

آنانوزندگاني»هستند  فريفتهدنيا   جاودانی  را بر حیات  آن  تا بدانجا که «استرا

مبادادهاندرزقرآناينوسيلهوبه»اند  و منکر رستاخیز گشته  داده  ترجیح  آخرت ،

  هالکت  به شخص  شدن  ابسال: تسلیم «افتدمهلكهبهكاروكردارشسبببهكسي
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  را از عکاب خود  ، بخواهد که پند گرفته  قرآن  وسیله  به  که  بسا کسی  . یعنی: چه است

اورا»شد:   نازل  عکاب که  گاه دهد زیرا آن  گرفتار آید ی نجات  بدان  که  از آن  ی قبل  الهی

بدهد،ازاوپذيرفتهايواگرهرفديهشفيعيونهاستياوريدربرابرخداوندنه

را   و عوضی  هر فدیه ، شده  وا نهاده  الهی  عکاب  به  که  انسانی  یعنی: اگر این «شودنمي

  همچنان، او  و درنتیجه شود نمی  پکیرفته  از وی  فدیه  کند، آن  خود تقدیم  رهایی  برای

اند،  گرفته  بازی  را به  خویش دین  که «گروهآن»زند  وپا می دست  خویش  در مهلکه

كه»  آنان هم بهآنچهوبالبهاند   گروه  یعنی: همان «شدندگذاشتهمهلكهكردند

آنانبراي»شدند   سپرده هالکت  ، به کار و کردار خویش  سبب  به  هستند که

آبايآشاميدني   را قطع  هایشان نوشند، روده می را  آن  چون  که «استجوشاناز

 «.كافربودندكهآنسبببه»  و سخت «دردناكعذاباستآنانوبراي»کند  می

  

 ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ

ڭڭ   ڭ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ   ڻ  ڻ  ۀ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
نهكهرابخوانيمخداوندچيزيجايآيابه»کفار   گروه  این  به !صپیامبر  ای «بگو»

  بپرستیم را  بتانی خداوند  جای  به  یعنی: چگونه «زيانيرساندونهماميبهسودي

برسانند  ما  به  ودیتوانند س نمی  وجه  هیچ  ، به گردیم  منفعتی  طالب  اگر از آنان  که

و   توان  هرگونه فاقد  که  کسی  ؟ پس نداریم  آنها نیز بیمی  از زیان  وجه  هیچ  به  که چنان

بعدازآن»  نیست  باشد، قطعا سزاوار پرستش  ای سلطه ماكهوآيا هدايتخدا را

پاشنهاستكرده بر بازگردانيدههاي،  و  ركش  سوی  یعنی: به «؟شويمخود

 کرده  هدایت  اسالم  و به  آورده  بیرون  ما را از آن  سبحان خدای  که  بازگردیم  ای گمراهی

درزمينكهمانندكسي»؟  است  راهشيطانها از را بردهبهاو  غولهای  آنان «انددر

 و نام  نام  او را بهو   گرفته  را بر انسان  راه  در بیابان  اند که از جنیان  ، یا سرکشان بیابانی 

  رهنمون  سالمت  راه  او را به  پندار که  ی با این  خوانند و او هم فرامی  پدر و جدش 
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کند،  می باز  آید و چشم می  بر سر عقل  کند اما چون می  روی دنباله  شوند ی از آنان می

  در آن  اند که فگندهدرا  و ناپیدایی  علف و  آب  بی  برهوت  بیابان  او را به  بیند که می

  برحق  بجز خدای  که  کسی  مثل  است  میرد. این می  شود و از تشنگی می  نیست سربه

  غوالن  دردام  درافتاده  انسان  ! این گیرد. آری  پرستش  را به  دروغین  ، خدایان الشریک

کار باید بکند  چه ند کهدا می  برد و نه می  جایی به  راه  ، نه و سرگشته «استحيران»بیابان: 

بهكهاستيارانيويبراي»درآید   به  مهلکه  تا از این را راستراهسوياو

  همراهانی و  رفیقان  ، در راه سرگشته  شخص  یعنی: آن «مابياسويخوانند،كه:بهمي

  خوانند و به فرامی د،رسان می  و مأوایش  مسکن  به  که  راستی  راه  سوی  را به  وی  دارد که

  بهره  آنان  راهنمایی دهد و از فرانمی  گوش  آنان  سخن  گویند: با ما بیا! اما او به او می

  درست  راه  او را به  از طرفین  یک  کدام  داند که و نمی  است  گیرد زیرا او حیران نمی

یعنی:  «استالهيتهداي،همانهدايتگمانبي» !صپیامبر  ای «بگو»خوانند  فرامی

از  و غیر  پسندیده  بندگانش  برای را  آن  که  است  وی  ، دین و درست  راست  قطعا دین

تسليمكهاينبهايمدستوريافته»بگو:  «و» است  کننده و گمراه  ، باطل هست  هر چه  آن

  شریک  را با وی  کسیو   کنیم  او را عبادت  خالصانه یعنی: «باشيمپروردگارجهانيان

 . قرار ندهیم

  

ۆ  ۈ  ۈ       ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  
  که  این  به  ایم دستور یافته  یعنی: همچنین «نمازرابرپاداريدوازاوبترسيدكهواين»

كهاوستوهم»  است  هدایت  راه  همان  این  . پس باشیم  و خداترس  نماز را برپا داشته

  شوید و حکم می  او گرد آورده  سوی تنها به و یعنی: تنها «شويدمحشورميسويشبه

نیکو   از اعمال  روز، جز آنچه  و در آن  اوست  دست  تنها به و تنها  در محشر و بعد از آن

  شما سودی  چیز دیگر به  اید، هیچ فرستاده  ی پیش  آنها تقوا و نماز است  در رأس  ی که

 رساند. نمی
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ې    ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ې 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ   
  تدبیری یعنی: با «حق»  آفرینشی «راآفريد،بهوزمينآسمانكهاستواوكسي»

در   هرچه و  و مدبر آسمانها و زمین  و مالک  آفریننده  اوست  پس  عدل  و به  محکم

بيكهروزيو»  آنهاست شو، موجود سخندرنگبگويد: شود؛ اوموجود

  از وی  دهد، جملگی می  حشر و رستاخیز فرمان  را به  خالیق  یعنی: چون «استحق

و   سخنان  شود و همه دستور او موجود می به  درنگ بی  هرچیزی  که برند، چرا می  فرمان

،  بزرگ  خدای  این  جای ما به  چگونه  پس  است  و حکمت  بر حق  او مبتنی  کارهای

  آن  با پرستش ، گکشته  و از آن  زیانی  رساند و نه ما می  به  منفعتی  نه  که  را بخوانیم  چیزی

 «اوستازآنشود؛فرمانرواييدرصوردميدهكهوروزي»؟  گردیم قهقرا برمی  به

  برای  اول  دمیدن  دمد، که می  ندر آ  اسرافیل  که  ( است )شیپوری  صور: شاخی

  دوم  دمیدن . مراد در اینجا مجدد آنهاست  احیای  برای  دوم  و دمیدن  زندگان  میراندن

  ایجاد هول  ؛ برای اول ، نفخه ( است )دمیدن  نفخه  سه  درحقیقت»گوید:  کثیر می . ابن است

  ؛ نفخه سوم  و نفخه  خلق  تنساخ  هالك  ؛ برای دوم  ، نفخه قیامت  از قیام  و هراس

استغيبداناي»«  است  العالمین رب  حضور در پیشگاه  برای  برخاستن شهود  «و

واوست»  پیداست  که  و هر آنچه  است  نهان  که  هر آنچه  به  داناست  سبحان  خدای

  در زنده  جملهزند، از  سرمی  از وی  که  آنچه  استوارکار در تمام  یعنی: فرزانه «حكيم

 و جزا.  حساب  به  چیز، از جمله  همه  به  است «آگاه»  و میراندن  ساختن

  

ٺٺٺٺ   ٻٻٻپپپپڀڀڀڀ ٻ ٱ
فرد  ابواالنبیا، دهمین  ابراهیم «پدرخودآزرگفتبهابراهيمراكههنگاميويادكن»

«  کلدان«  سرزمین نور( از  نی)یع« اور»در شهر   که  است  اعراب  جد بزرگ«  سام»از اوالد 

  مرز سوریه  درمجاورت  ترکیه  و در جنوب  است  معروف«  اورفه«  نام به  اکنون هم  که

دو   دیگر: پدرش قولی  بود، به « تارح»،  پدر ابراهیم  قولی: نام  دنیا آمد. به  ، به شده  واقع

بتان» گفت:  پدرش  به  ! ابراهیم . آری داشت: آزر و تارح  نام بهآيا خداييرا
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،  استفهام  نیستند؟ این  الوهیت  شایسته آنها  که  حالی ؟ در پرستی و آنها را می «؟گيريمي

من»  است  توبیخی قومتهمانا و در»موافقند   بتان  باتو در پرستش  که «راتو

آشکارتر و   مراهیگ  ! کدامین .آری و حقیقت  حق  از راه «بينمميآشكاريايگمراهي

 ؟. است  خدایی  به غیر خداوند  بزرگتر از گرفتن

  

ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
  وعظمت  در آنها از آفرینش  که  یعنی: آنچه«راآسمانهاوزمين،ملكوتگونهواين»

!  . آری دادیم  و نشان  نری: نمایاندیم «نمايانديمابراهيمبه»  است  و فرمانروایی  و قدرت

  پرستیدند پس می را  ، خورشید و مهتاب ، ستارگان ؛ بتان آزر و قومش  بود که  چنان

  گستره  با نمایاندن گرداند لکا  متوجه  اشتباهشان  تا آنها را به  خواست  عزوجل  خدای

  گردانید. به  فراهم  را بر قومش  وی  احتجاج  ، زمینه بر ابراهیم  خویش  فرمانروایی

  را به  آسمانها و زمین  خود در پهنای  عظیم  و فرمانروایی  ملک  گستره  تعالی  قولی: حق

  و از پایین  عرش  سوی به او از باال  که  ساخت  و مکشوف  نمایان  بدانسان  ابراهیم

  که  است  محتمل» گوید: کثیر می . ابن نگریست  زمین  طبقات  فروترین  سوی به

، او  باشد و بنابراین  دور کرده  ابراهیم  حسی  حجابها را از برابر بینایی داوندخ

و   قلبی  با بصیرت  ابراهیم  دارد که  احتمال  باشد. همچنین  سر دیده  چشم  آنها را به

فقط   دیگر: ابراهیم قولی  به«. باشد  و دریافته  را دیده  حقایق  خود، این  درونی  بینش

،  است کرده  حکایت  آسمانها و زمین  ملکوت از  آیه  در این  خداوند متعال  را که  آنچه

  ملکوت  و غرایب  آفرینش  یعنی: عجایب «باشدكنندگانيقينتاازجمله»کرد   مشاهده

  و علم  بوده  و آگاهی  برخوردار از علم  تا او پیامبری  دادیم  نشان  ابراهیم  خود را به

چیز،   بر همه  تعالی  حق  و قدرت  عظمت  به  نسبت  که  طوری به باشد  یقین  رویاز   وی

 باشد.  خود نداشته در نهاد  شکی  ذره
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  
ايستارهاو»پوشاند   خویش  یعنی: او را با تاریکی «افگندبراوپردهشبچونپس»

پروردگارگفت:اين»را دید   ، یا زهره مشتری  ستاره  ابراهیم  که  است  نقل «يدراد

  در دو آیه  ی که  باب در این  وی  و سایر سخنان  ابراهیم  سخن  این  درباره «استمن

  این  که: ابراهیم  است نظر این  دو نظر وجود دارد؛ یک  مفسران  آید ی میان می  بعدی

  آنچنان  بینش  برد و دارای سر می به خویش  طفولیت  در دوره  که  گفت  هنگامی را  سخنان

  حکایت  مثابه و به  مناظره  را در مقام  سخنان  که: او این  است  این  نبود. نظر دوم  عمیقی

  گرداند پس  ملزم  را در حجت  تا آنان  گفت می  پرستان بت  آن  و اعتقادات  از حال

  آنها باور داشته  به  که  این  بود، نه  قومش  علیه  حجت  ، اقامه سخنان  این  رحاز ط  هدفش

از   بود، نه  مناظره  ، در مقام باب  در این  ابراهیم  سخنان را که  قول  کثیر این باشد. ابن

  یعنی: چون «كردافولچونپس»  است  داده  ؛ ترجیح وی  درونی و قناعت  تأمل  روی

زیرا   کند، خدا نیست  غروب  آنچه  گمان : بی ابراهیم «گفت»کرد   غروب  ستاره  آن

كنندگانافولمن»  باشد پس می  امور آسمانها و زمین  و تدبیرکننده  پاینده ، خدا؛ زنده

«.ندارمدوست»کنند  می  غروب  را که  خدایانی یعنی: «را

  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ک  
تابانماهچونپس» اين»دید   کنان یعنی: طلوع «ديدرا !منپروردگاراستگفت:

پروردگارمافولچونگاهآن اگر گفت: هدايتكرد، و   راه  سوی به «نكندمرا

ازگروه»  حق روش   راه  حق  به  که  شوم می  یعنی: از کسانی «شومميگمراهانقطعا

گردانند.  می  ، محروم خیر خویش  کنند و خود را از بهره می  بر خود ستم و  نیافته

  بگیرد؛ گمراه  خدایی  را به  ماه  هر کس  فهماند که  قومش  به  ابراهیم ، سان بدین

بر ،  افول  به  ؟ زیرا استدالل طلوع  به  کرد نه  استدالل  افول  به  ابراهیم . و چرا است

 . تر است کننده ، داللت کننده  چیز افول  آن  الوهیت  بطالن
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گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  

ۀ   
طلوعچونپس» اينكردهخورشيدرا گفت: اين»زیرا  «استپروردگارمنديد،

وچون»خدا باشد   که  است  آن  سزاوارتر به  لکا این  و مهتاب  از ستارگان «بزرگتراست

یعنی:  «بيزارمكنيدمقررميشريكازآنچهمن!هرآينهمنقومكرد،گفت:ايافول

پردازید، بیزار و  می آنها  پرستش  و به  خدا قرار داده  آنها را شرکای  که  ای فلکی  از اجرام

ها  پدیده  این  شد که  روشن  برایش  که  گفت  را هنگامی  سخن  این  . ابراهیم برکنارم

  آنها هم  یک  باشند و هیچ نمی قادر  زیانی  و دفع  نفع  رساندن  به  هستند که  آفریدگانی

  ، قوم مناظره  از باب  ابراهیم کنند. یا می  افول  که  این  دلیل نیستند، به  هستی  خدای

  کرد که  باور رهنمونی  این  سوی به ، و منطقی  حکیمانه  با شیوه  قدم به خود را قدم

 ندارد.  و برهان  از دلیل  ای پشتوانه  ، هیچ اعتقاداتشان

  

ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ھ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
من» رارويهمانا را  خود  و عبادت  وجود و شخصیت  و کلیت  یعنی: تمام «خود

 عدم  و آنها را از کتم «استيدهراآفرآسمانهاوزمينكهگردانيدمكسيسويبه»

  که  ادیانی  از همه  هستم  یعنی: گراینده «هستمحنيفكهحاليدر»  است  پدید آورده 

  پاکدل و  ، پاکدین حق  دین  سوی  آورند به  می  شریک  را با وی خدا  از خلق  چیزی

 . گردانم  شریک  با ویرا  خداوند  از خلق  چیزی  که «نيستموازمشركان»  هستم

  

ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ېى  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ     ۇئ  ۇئ  
،  گفت خود  با قوم  مناظره  را در مقام  سخنان  این  کند؛ ابراهیم تأیید می  که  از دالیلی

و»است:   خداوند متعال  فرموده  اینها؛  پدیده  این  الوهیت  به  و گرایش  از سر تأمل  نه

  کردند، همان  و مجادله  یعنی: با او در امر توحید ستیزه«كردندبااومحاجهقومش
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  و درستی  صحت  خواستند تا او را به  بود پس  رسیده  آن  او به  که  ای توحید خالصانه

گفت:»بترسانند   خدایان  آن  و خشم  و او را از زیان  نموده  قانع  باطل  خدایان  پرستش

  او از شریک  که  روشن  حقیقت این  یعنی: در باره «كنيدميمحاجههللادربارهآيابامن

  توحید و یگانگی  سوی به «استكردهاومراهدايتكهآنحال»  است  و همتا منزه

  و عدم  جهالت و  و گمراهی  شرك در  خواهید تا من شما می  که  درحالی  خویش

یعنی:  «ندارمسازيد،بيمياوميشريكازآنچهومن»؟  ، همانند شما باشم هدایت

  زیانی  نه  که  سنگی  ی چون  خداست  از مخلوقات  خود مخلوقی  که  از آنچه  من

  یمبرا  از زیان «چيزيپروردگارمكهآنمگر»  ندارم  بیمی  ی هیچ  نفعی  رساند و نه می

  از آن  فرمان  هنگام  در این  ، که باشم  گردیده  مرتکب  که  دربرابر گناهی «كنداراده»

و»شما   باطل  معبودات  از سوی  نه  اوست  سوی از  زیان  ، این صورت  این و در  اوست

ر اگ  پس  چیز فراگیر است همه  و به «استيافتهاحاطههرچيزيبهپروردگارمنعلم

آياپندپس»رسد  می  من  به  ناخواه شر، خواه  کند، آن  اراده  را بر من  شری  آوردن فرود

 تمییز دهید؟.  توانا و ناتوان  شوید تا میان نمی و متککر «گيريدنمي

  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   

جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب   مب           ىب  يب   
ميشريكزآنچهاوچگونه» بترسمخدا برايكهشماازآنكهدرحاليگردانيد،

،استبرشمافرونفرستادهبرآندليليهيچايدكهساختهراشريكخداوندچيزي

  و نه آفریند می  سود، نه  رساند و نه می  زیان  نه  که  از آنچه  یعنی: چگونه «هراسيد؟نمي

ترسید،  نمی  الشریک  خدای  به  آوردن  شما از شریک  که  آن  حال  مدهد، بترس می  روزی

دیگر، او   سوی و از  است  دهنده و روزی  و آفریننده  رسان و نفع  رسان او زیان  که  با آن

  و احتجاج  استدالل  آن  به  که  نکرده  بر شما نازل  شرك  بر این  هم  و دلیلی  حجت  هیچ

  گروه «؟سزاوارتراست»  از عکاب  و امان «امنبهازمادوگروهكيكدامپس»کنید 

و   ناتوان  بت  به  مؤمنان  گروه ، یا ناتوان  بت  به  قادر و کافران  قوی  خدای  به  مؤمنان



742 

  امن  ، به دو گروه  از این  یک  کدام  خبر دهید که  من  ! به قادر؟ آری  قوی  خدای  به  کافران

  را شناخته  راستین  و برهانهای «دانيدمياگر»  سزاوارتر است  و بیم  ترس  و عدم  نو اما

 دهید؟. تمییز می  و باطل  نادرست  های و آنها را از شبهه

 داد:  پاسخ  چنین  سؤال  این  خود به  ابراهیم  سپس

 

پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
راستايشانگروهنيالودند،آنظلمخودرابهايمانآوردندوايمانكهكساني»

 بودن  ایمن  اند، به آورده  شرك  که  از کسانی  یعنی: ایشان «يافتگانوايشانندراهايمني

  شرك را به  ایمانشان  که: ایشان  است  این ﴾پ ٻ  ٻ  ٻ﴿سزاوارترند. معنای:  

 . است  ركدر اینجا، ش  نیالودند زیرا مراد از ظلم

بر   حکم  شد، این  نازل  کریمه  آیه  فرمود: چون  که  است شده  روایت مسعود از ابن

  ظلم خود  از ما بر نفس  یک  دشوار آمد و گفتند: کدام صخدا  رسول  اصحاب

  همه  صورت  ، در این باشیم  بهره بی  ما از ایمنی  همه  باشد که  کند؟ اگر کار چنان نمی

  معنای»فرمودند:   شریف  در حدیث صخدا  رسول  بود که  ؟ همان ایم شتهگ  بیچاره

گفت:   فرزندش  به  لقمان  که  است  چنان  پندارید بلکه شما می  که  نیست  چنان  کریمه آیه

  یعنی: مراد از ظلم«.  عظیم  است  ظلمی  شرك  گمان نیاور زیرا بی  خدا شریک  ! به فرزندم

 . است  ك، شر آیه  در این

  

ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
  آن  بیان کرد و  اقامه  بر قومش  ابراهیم  که  هایی یعنی: حجت «مااستحجتوآن»

  با آموختن یعنی: او را «داديمبرابرقومشدرابراهيمبهكه»  ما است  ، حجت گکشت

كههركسدرجات»کرد   غلبه  آنها بر قومش  وسیله به و  دادیم  حجتها نصرت  این را

و   حجت  و تلقین  حق  سوی به  وی  و راهنمایی  با هدایت «گردانيمبلندميبخواهيم

هرآينه»  را بلند بردیم  ابراهیم  و مراتب  درجات  که چنان  وی  به  و حکمت  علم
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 «داناست» بخواهد  که  هرکسی  و مرتبه  قامم  بردن در بلند «استپروردگارتوحكيم

 را دارند.  و برتری  رفعت  این  شایستگی  که  کسانی  به

  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   
بخشيديمويعقوباسحاق»  ابراهیم  یعنی: به «اووبه» از   بخششی  عنوان به «را

هر»  است  اسحاق  فرزند فرزندش  خود. یعقوب  سوی آنانيكو رااز

  جد ابراهیم  که «راونوح»  برگزیدیم  نبوت  را به  ایشان  زیرا همه «كرديمهدايت

 در  بر ابراهیم  الهی  فضل  خود، ما را به  این «كرديمهدايتازاينپيش»  است

وداوود»  نوح  یعنی: از نسل «اووازنسل»کند  می  نیز رهنمایی  اجداد و احفادش

ايوب»را   فرزند وی «سليمان يوسفو موسي»  فرزند یعقوب «و هارونو راو

 بعد از آنها  در آیه  و لوط که  برد زیرا یونس  نام  را جداگانه  نوح  نسل «كرديمهدايت

 فرزند آزر،  لوط فرزند هاران  د، چراکهنیستن  ابراهیم  شود، از نسل می  برده  نام

از  را ‡انبیا  گروه  این  هدایت  سبحان  خدای  که  این  . دلیل است  ابراهیم  برادرزاده

و   که: فضل  است  ، این داشت  ارزانی  بر ابراهیم  شمارد که بر می  نعمتهایی  زمره

یعنی:  «دهيمميراپاداشيكوكاران،نگونهواين»پیوندد  می  پدران  ، به فرزندان  شرف

نیکو   و پایداری  خود را با جهاد و دعوت  اعمال  انبیا را که  گروه  این  که  گونه  همان

 . دهیم می  را پاداش  هر نیکوکار دیگری  ، همچنین دادیم  ساختند، پاداش

  

ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ            ک  ک  ک   
 «كرديمبودند،هدايتازصالحانهمگيراكهالياسووعيسيوزكرياويحيي»

از   قبل  ادریس زیرا  نیست  درست  قول  این  . ولی است  ادریس  ، همان قولی: الیاس  به

برادر   هارون  زیرا او برادرزاده  است  نوح  از نسل  الیاس  که  درحالی  زیست می  نوح

 کند. می  امر داللت  نیز بر این  آیات  این  هک . چنان است ی علیهما السالم ی موسی
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  نسل از  دختری  فرزندان  که  است  بر آن  ، دلیل یا نوح  ابراهیم  نسل  در زمره  ذکر عیسی

  بودن . داخل است مریم  مادرش  از راه  ابراهیم  به  عیسی  آیند زیرا نسبت می  حساب مرد به

در   که چنان  است  این نیز مانند صخدا  رسول  عنهما در نسل هللا رضی و حسین  حسن

 بن  حسن  به صحضرت  آن  که  است آمده  البخاری صحیح  روایت  به  شریف  حدیث

 به خداوند  و شاید که  سید است  فرزندم  همانا این»عنهما فرمودند:  هللا رضی  علی 

 «.برقرار کند  و آشتی  ، صلح از مسلمانان  عظیم  دو گروه  او میان  وسیله 

  

ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
دیگر:   قولی  .به است ، خضر قولی: یسع  به «كرديمراهدايتويسعواسماعيل»

 ی علیهما السالم ی و عیسی  از یحیی  دو، قبل  و آن  است  الیاس  او از اصحاب

راوهريك»بود   براهیما  لوط برادرزاده «لوطرا»  کردیم  نیز هدایت «و»زیستند  می

از   غیر وی ، بر را با نبوت  پیامبران  گروه  از این  یعنی: هریک «داديمبرتريبرعالميان

 بشرند.  بهترین ‡انبیا  پس  دادیم  برتری  مردم

 

ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
 و بر جهانیان  کردیم  هدایت «راوبرادرانشانوفرزندانشانازپدرانشانوبرخي»

  دادن  برتری ، یا ساختن  ، یا خالص اجتباء: برگزیدن «رابرگزيديموآنان»  دادیم  برتری 

  همانا دین  که  اسالم  سوی یعنی: به «كرديمهدايتراستراهسويرابهوآنان»  است

 . عصرهاست  در همه خداوند  یگانه

  برد که را نام ‡از انبیا  ، اوال چهارتن فوق  در آیات  عالیت  حق  که  کنیم می  مالحظه

  تن  چهارده  آنان ( )نسل  از ذریه  ، سپس‡و یعقوب  ، اسحاق ، ابراهیم عبارتند از: نوح

در   کرد. اما ترتیب شوند ی ذکر می  تن  هجده  در مجموع  را ی که ‡دیگر از انبیا

 باشد. نمی  ترتیب  ، موجب آیات  ر ایند« و«  زیرا حرف  معتبر نیست  میانشان

ازايناستاند،عبارتشدهتقسيمدستهسهبهآياتانبيا:دراينكهدراينحكمت

:كه
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  پادشاهی و  نبوت  در میان ‡و هارون  ، موسی ، یوسف ، ایوب ی داوود، سلیمان 1

و   و موسی وزیر  امیر، یوسف  بودند، ایوب  پادشاه  کردند زیرا داوود و سلیمان  جمع

ڌ  ڌ  ﴿ ایشان:  درباره  خداوند متعال  فرموده  که بودند چنان  حاکم ‡هارون

دنیا و   ریاست  میان  ساختن را با یکجا  نیکوکاران  که  است  معنی  این  نیز به  ﴾ڎ

 . دهیم می پاداش  گونه ، این و ارشاد مردم  دینی  هدایت  و نعمت  آن  نعمتهای

  عزوجل  زهد در دنیا ممتاز بودند لکا خدای  به ‡و الیاس  ، عیسی ی زکریا، یحیی 2

 کرد.  ( توصیف )صالحین  وصف  را به  ایشان

دنیا  از  و نه  اول  بودند؛ مانند گروه  از پادشاهان  و لوط، نه  ، یونس ، یسع ی اسماعیل 0

  داشتند، ازاین  خود برتری  زمان  بر جهانیان  بلکه  دوم  بودند؛ مانند گروه  رویگردان

 شدند.  توصیف  بر جهانیان  و برتری  فضل  به  جهت

  

ہ  ہ  ہ  ہھھھ  ھ  ےے  ۓ  ۓڭڭڭ  ڭ ۇۇ
مورد  در  گکشته  از آیات  که  و گزینشی  و برتری  یعنی: هدایت «هللاهدايتاستاين»

بندگانهركهكه»  است هللا  شد، همانا هدایت  دانسته ‡انبیا از خويشرا

 گرداند؛ می  را بخواهد گمراه  و هرکه  فضلش  از روی «كندميهدايتآنبخواهد،به

خیر   گزینش  را به  ایشان خداوند  هستند که  کسانی  یافتگان و هدایت  عدلش  از روی

ايشان»  است داده  توفیق  از حق  و پیروی اگر و   یاد شده  انبیای  گروه  یعنی: آن «و

ميشريك»  و پیروانشان  وابستگان حبطهمقرر قطعا آنانشديكردند، یعنی:  «از

 . است  شدن و تباه  اثر گردیدن حبوط: بی«بودنددادهانجامآنچه»  ازحسناتشان

  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ      

ائ  
 «داديموحكمراكتابآنانهستندكهكساني»  رفت  کرشانذ  که  انبیایی «گروهاين»

نبوت»  و حکمت  علم  حکم: یعنی   بلندترین و  بشری  مراتب  بلندترین  که  دادیم «و
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اينپس»  است تعالی  حق  برای  عبودیت  مقامات   که  یعنی: کفارقریش «گروهاگر

كافرقرآنآياتبه»  زمین  از سایر اهل  هستند و غیر آنان صخدا  رسول  معاندان

ديگرگروهي»  قرآن  آیات  به  ایمان  یعنی: برای «آنبهايمانمابرايگمانشوند،بي

گمارديم   یک  و نه کنند را انکار می  از قرآن  چیزی  نه «شوندهرگزكافرنميكهرا

  امانت  بار این  برداشتن  به  و انصارند که  مهاجرین  نمایند و ایشان را رد می  از آن  حرف

و   از موکالن  همچنان اند. شده  کار گمارده  بر این  گویی  شدند تا بدانجا که داده  توفیق

  چنین  ایشان  به  شریف  درحدیث صخدا  رسول  هستند که  کسانی  ایمان  به  گماشتگان

  ایشان  آشکار قرار دارند و مخالفان  بر حق  پیوسته  من  از امت  گروهی»اند:  کرده  اشاره

 «.در رسد ( قیامت) امرخدا  که  توانند تا آن نمی  رسانده  زیانی  ایشان  به

  

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

ی  ی   
كهكساني»  ذکر شده  انبیای «جماعتاين» هدايتآنانهللاهستند پسرا كرد

 نصی  آن  درباره  بر ایشان  که  در اموری صخدا  لکا رسول «اقتداكنآنانهدايتبه

هيچازشما» صپیامبر  ای «بگو»مأمور بودند   پیشین  انبیای  اقتدای  بود، به  نشده  نازل 

از   قرآن  و تبلیغ  خویش  رسالت  یعنی: دربرابر انجام «كنمنميدرخواستبرآنمزدي

یعنی: قرآن:  «نيستجهانيانبرايجزتذكريقرآناين»  طلبم نمی  مزدی  ما هیچش

  که  است  کسانی  و همه  وانس  از جن  ، اعم خلق  تمام  برای  ، یادآور و بیدارگری موعظه

 آیند. وجود می  به بعدا  که  موجود بودند، یا آنان  آن  نزول  در هنگام

 

 

  



747 

پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    

ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃڃ  چ  چچ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ
 خداوند  یعنی: قدر و حرمت «،قدرنگذاشتندسزاواراوستكهوخداوندراچنان»

  ، بزرگ اوست  عظمت  شایسته  که چنانباید نشناختند، یا او را   که را چنان  متعال

برهيچگفتند:خداوندهيچكهگاهآن»نشمردند؛   «استنكردهنازلبشريچيزرا

  حق  کتابها از سوی  و نزول  پیامبران  ، منکر ارسال قریش  مشرکان  که  گاه آن یعنی:

كهكتابيكسيچه» صپیامبر  ای «بگو»شدند  تعالی آوردهآنموسيرا استرا

دارید واز   و اعتراف  اذعان  بر موسی  تورات  فرودآوردن  به  شما مشرکان «فروفرستاد؟

  گکشته دانید، از این امر را می  اید، این کرده  دریافت  از یهودیان  که  اخباری  طریق

 «كهكتابيمانه»کنید؟  می  هم  تصدیق  بر آنان  کتابی  چنین  را در فرودآمدن  یهودیان

طومارهادرصورترابهبود،وآنمردمبرايوهدايتيروشني»  که  یعنی: توراتی

را   تورات  گردد، یعنی: شمایهودیان یهود برمی  سوی به  از مشرکان  خطاب «آوريدمي

از   ان، هدفت ترتیب  این  گردانید تا به می  ای شکافته  و از هم  جدا شده  های پاره ورق

  حضرت  اوصاف  ساختن  پنهان  از جمله  دلخواهتان  برحسب  تورات  و تبدیل  تحریف

خواهيدآشكارميراازآنآنچه» شود  ، برآورده است  ذکر شده  در آن  که صمحمد

بسياري» اید جدا کرده  از تورات  که  از کاغکهایی «كنيدمي از   یعنی: بسیاری «راو

  ای جداگانه  طومارهای  دو بخش  را به  ، تورات یهودیان  پس «كنيدميهانپن»را   تورات

خواستند، قادر گردند  می  که  آنچه  کردن  پنهان یا  آشکارساختن  بودند تا به  کرده  تقسیم

پدرانتانكهآنچه»  قرآن در  یهودیان «شمابهكهصورتيدر» و دانستيدنميشما

  پیامبر ما حضرت  که  است  ، اخباری قرآن از  یهودیان  های آموزه «شدآموخته

بر   مشتمل  در قرآن  الهی  دادند زیرا وحی  ایشان  به خداوند  از وحی صمحمد

  از زبان  بودند، نه  آنها را آموخته  خویش  کتب از  نه  یهود و نصاری  که  است  خبرهایی

  متوجه  بودند. یا خطاب  آنها را آموخته  درانشانپ  بودند و نه  دریافته  خویش  پیامبران
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در   را که  بر شما قرآنی  کسی شود: چه می  چنین  معنی  صورت در این  ، که است  امت  این

دانستید و  را می  شما آن  نه  که  کرد؟ اخباری  ، نازل است  و آیندگان  اخبار گکشتگان  آن

خدا» ؟ پدرانتان  نه بگذارتادرآنانگاهآن»کرد   را نازل  آن یعنی: خدا «بگو: را

، در  گوش بازی  تا همانند کودکان  کن  رهایشان  گاه یعنی: آن «كنندبازيكندوكاوشان

 . باش را نداشته  پروایشان  کنند و هیچ  خود بازی  باطل  ژرفای

 نام به  یهودیاناز   گوید: مردی می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان جبیر  سعیدبن

  از سرخشم  گاه کرد، آن  مشاجره  آمد و با ایشان صخدا  نزد رسول  صیف  بن مالک 

  نکرده  نازل  بشری  چیز بر هیچ  ء: خداوند هیچ شی  بشر من  علی  اهلل  نزلأگفت: )ما 

  سبب  بیان در  راجح  شد. اما روایت  نازل  در رد پندار وی  کریمه  آیه  این  (! پس است

 شد.  نازل  قریش  درباره  کریمه  گوید: آیه می  که  است  عباس ابن  ، روایت نزول

  

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ     

گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
؛  عظیم و فواید  منافع  و دارای  یعنی: بسیار بابرکت «مباركاستكتابي»  قرآن «واين»

ماآنكه»  است  و آخرین  اولین  و علوم  دنیا و آخرت  بر منافع  مشتمل  که  جهت  بدان

فروفرستاديم )خداوند  گویید که: می  چگونه  شما یهودیان  پس صبر محمد «را

ازپيشكهاستچيزيآنكنندهتصديق»(؟  است نکرده  نازل  بشری چیز بر هیچ هیچ

بر  خداوند  که است  و انجیل  تورات  چون  کتابهایی  موافق  آنیعنی: قر «استآمدهآن

از  «آنندپيرامونراكهوكسانيالقرياموتامردم»  است  کرده  نازل  پیشین  پیامبران

)مادرشهر(:   القری ام «دهيبيم»  و عجم  ؛ از عرب آدم بنی  و سایر طوایف  عرب  قبایل

باشد زیرا  شهرها بزرگتر می  ، ازهمه خویش  و جایگاه  در منزلت  که  است  مکرمه  مکه

خاطر  ، به ، همچنان است شده  واقع  ، درآن بنا گردیده  مردم  عبادت  برای  که  ای خانه  اولین

  قرار دارد لکا ابالغ  زمین  و در ناف  است  آنان  حج  و محل  امت  این  گاه قبله  مکه  که  آن

را نیز دربر   زمین  سایر اهل  دهی ، معنا انکار و بیم آنان  و هشداردادن  مکه  ممرد  به  پیام

البته»اند  اسالم  امت  مادرشهر بزرگ  این  تابع  زمین  اهل  دارد، چراکه بهمؤمنانو
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یعنی: سزاوار  «كنندميبرنمازخودمحافظتآورندوآنانميايمانقرآن،بهآخرت

  آورند زیرا تصدیق  ایمان  کتاب  این  به  که  است  معتقدند، آن  آخرت  سرای  به  که  کسانی

  سوی  را به  مردم  که  است  کسی  دعوت  پکیرفتن  ، موجب ازعاقبت  و بیم  آخرت  به

  هم  آخرت  زیان  و دفع  در دسترس  آن  وسیله به  خیر آخرت  خواندکه فرامی  چیزی

و نماز   دین  ، اصل از عاقبت  و خوف  آخرت  به  ایمان  باشد پس میمقدور  آن  وسیله به

 دو امر مخصوصا یاد شد.  از این  جهت  ، بدین است  دین  ستون  هم

  

ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ        ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ڭ  ڭ  ڭ 

ې  ې            ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۉ  ې   ۉ
كسي» از ستمكارتر دروغكهو خدا ميبر كيستبر  که  کسانی  همچون «؟بندد

  چگونه است:  این  . یا معنی است نکرده  چیز نازل  هیچ  بشری  بر هیچ گفتند: خداوند 

  سخن  این که  درحالی  است  ردهنک  نازل  چیزی  بشری  بر هیچ خداوند  گویید که می

بر   که  کس  از آن  ستمکارتر نیست  کس  و هیچ  است ‡انبیا  تککیب  شما مستلزم

امر پیامبر   در واقع  که  درحالی  پیامبر است  بپندارد که  بربندد و چنین  دروغ خدا

  یواناتح  تحریم  دیگر ی همچون  از چیزهای  در چیزی  سبحان  ، یا بر خدای نیست

گويد:بهمي»  که کس  ستمکارتر از آن  کیست «يا»بربندد   ی دروغ  بتان  به  یافته اختصاص

حالشدهوحيمن   همچون «استنشدهوحيبرويچيزيدرحقيقتكهآن،

!  اند. آری مردم  نیزستمکارترین  اینان  شوند پس می  نبوت  مدعی  دروغ  به  که  کسانی

،  است  داشته  و محفوظ نگه  مصون ، دروغ  را از گفتن  انبیایش  عزوجل  خدای  گمان بی

  و شیوه  ، شأن دروغ  پندارید زیرا ادعای می  در مورد ایشان  شما مشرکان  آنچه  بر خالف

  است  و سجاح  ، اسود عنسی ککاب  مسلیمه  ی همچون  ضاللت  جریانهای  ککاب  رهبران

زوديگفت:بهكهكسآن»ستمکارتر از   کیست «و»شدند   نبوت مدعی  دروغ به  ی که

و   توانا هستم  قرآن  بر معارضه  چراکه «كنممي،نازلاستكردهراخدانازلنظيرآنچه

 نامید.«  انزال»،  مشاکلت  را از باب« انشاء. » انشا کنم  همانند آن  قرآنی  توانم می
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ھ  ھ   ﴿گفتند:   شد که  نازل  در مورد کسانی  کریمه  : آیه است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  یک«.01 انفال/( » گفتیم را می  قرآن  ، قطعا مانند این خواستیم اگر می)  ﴾ ھ  ھ  ے

 هللعبدا در باره  کریمه  که: آیه  است  این  کریمه  آیه  نزول  سبب  دیگر در بیان  روایت

ۓ  ڭ  ڭ   ﴿آیه:  صخدا  رسول  بود و چون  وحی  نویسنده  که شد  نازل  سرح ابی بن

  . آن﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴿با خود گفت:   درنگ را بر او امال کردند، بی  ﴾ڭ

  پس«.  توخواندی  که  است  شده  نازل  چنین ؛ این بنویس»او فرمودند:   به ص حضرت

  اگر محمد در ادعای ت:افتاد و با خود گف  گردید، در شک  موافق  با وحی  سخنش  چون

و اگر دروغگو   شده  فرستاده  نیز مانند او وحی  من  به  راستگو باشد؛ در واقع  نبوت

  مشرکان  مرتد شد و به  ، ازاسالم ! بنابراین ام گفته  وی  سخن  همسان  سخنی  هم  باشد؛ من

 . است  معروف  وی  داستان  که آورد ی چنان مجددا اسالم  مکه  . اما در روز فتح پیوست

  معنی به ، غمره  غمرات: جمع «باشندمرگدرغمراتظالمانكهگاهآنواگربنگري»

  ، یا مدعیانخدا وحی  منکران  ی یعنی  ظالمان  که  گاه آن  یعنی: اگر بنگری  است  شدت

  ایه و سختی  مرگ  ی در سکرات  با قرآن  معارضه  ، یا پرچمداران نبوت  دروغین

رابرآناندستهايشانوفرشتگان»  ای را دیده  کار بزرگی  گمان قرار دارند؛ بی  کندن جان

  آهنین  پتکهای  که درحالی  نمودنشان  عکاب  ، یا برای ارواحشان  گرفتن  برای «اندگشوده

از  «يدآرخودرابيرونهايروح»زنند:  می  نهیب  چنین  آنان  و به  است  در دستهایشان

ما   خود را از دست  اید، یا جانهای در افتاده  آن در  که  کندن جان  های شداید و سختی  این

را از   آرید تا آن  خود را بیرون  دهید، یا ارواح  نجات  آرید و آنها را از عکاب  بیرون

بهناحقبهآنچهسببامروزبه»کنید   ما تسلیم  را برای  وجانهایتان  اجساد شما برگیریم

  بر پیامبرانش  متعال  خدای  کتابها از سوی  از انکار فرودآوردن «داديدميخداوندنسبت

اوسركشيازآياتكهآنسببوبه»دارد   شرکایی  عزوجل  خدای  که  این  و ادعای

كيفربه»ورزیدید؛  آنها تکبر می  به  و عمل  الهی  آیات  یعنی: از تصدیق «كرديدمي

 اید، کیفر یافته  بدان  که  ای خوارکننده  عکاب  این  پس «رسيدميخواركنندهعذاب

 . شماست  و برابر با جرم  متناسب  کیفری
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ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت             ىت  يت   
، جدا  یکی یکی یعنی: «ايدماتنهاآمدههماناپيش»در روز قیامت:   نآنا  به  گوییم می «و»

  سبحان  خدای  بجای  که  خود و هرآنچه  و پشتیبانان  و یاران  و مال  از خانواده

شماراكهچنان»آید  نمی  کارتان از آنها به  اید و امروز چیزی ما آمده  پرستیدید، پیش می

از   شدن خارج  در هنگام  آیید که می ما  پیش  وصفی  ی: بر همانیعن «بارآفريديمنخستين

شماعطاكردهرابهوآنچه»  نشده  وختنه  قرار داشتید؛ عریان  بر آن  مادرانتان  شکمهای

  در دنیا به  را که  و حشمی  ها و خدم نعمت خول: ناز و «ايدسرخودنهادهپشتبوديم

  از آنها را نزد ما با خود همراه  و چیزی  نهاده سر  را پشت  ، همه بودیم  شما بخشیده

  اید. در حدیث کرده  خود استفاده  نفع ، ازآنها به از وجوه  وجهی  به  اید و نه نیاورده

!  من  ! مال من  گوید: مال می  فرزند آدم»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف

، یا  ای ساخته  و فنایش  ای خورده  که  است  چیزی جز آن  تو از مالت  و مگر برای

 جز  هرچه  که  ؟ بدان ای گکاشته  و باقی  ای داده  صدقه ، یا ای کرده  اش و کهنه  ای پوشیده

و»«.  ای گکاشته  مردم  را برای  آن  و در واقع  است  رفتنی  از بین  ، همه ای گکاشته  این

کردید و گفتید:   در دنیا عبادتشان  که  همانان«بينيميشماراباشمانمكنندگانشفاعت

«. 02/0( » پرستیم کنند، نمی  خدا نزدیک  بیشتر ما را به  هرچه  که  آن )ما آنها را جز برای

درعبادتميگمانكههمانان»   و از سوی  با خداوند متعال «شماشريكندكرديد؛

پيونديقينبه»  است  سزاوار آن  تعالی  حق  که  نهگو باشند، همان می  پرستش شما سزاوار

  بریده  باطلتان  شما و معبودان  پیوند میان  در آخرت  یعنی: اینک «شدشمابريدهميان

و  شما  و میان «شمارفتازدست»و شرکا   از شرك «پنداشتيدميراكهوآنچه»شد 

 افتاد.  نشدنی  وصل  ، فاصله آنان  میان

و   گفت: الت  حارث  بن ؛ نضر است  کرده  روایت  نزول  سبب  دربیان  جریرطبری ناب

 شد.  نازل  کریمه آیه  بود که  کنند! همان می  شفاعت  من  برای  عزی
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  

ٿٹ  
و   گیاهان از آنها  که  هاست دانه  شکافنده «هاستهاوهستهدانهشكافندههللاهرآينه»

آورد.  می  بیرون را  از آنها درختان  که  هاست هسته  آورد و شکافنده می  را بیرون  نباتات

باشد، مانند   هسته  دارای  شود که می  اطالق  و محصولی  ، بر هر میوه« نواه«  نوی: جمع

ازمردهزنده»خرما و زردآلو و هلو.    حیات  یعنی: موجود دارای «آوردميبيرونرا

  مرده  و زمین  و بیضه  نطفه  همچون  ناچیزی و  را از موجود ضعیف  و نباتی  حیوانی

 هستند.  حیات آنها فاقد  که  آورد درحالی می  بیرون

  گیری ؛ شکل از مرده  زنده  آوردن  شده: مراد از بیرون  گفته  در تفسیر جدید علمی

 با خوردن  ، موجود زنده بنابراین  از غکاهاست  زنده  موجودات  تیحیا  پکیری وقوام

 کند. و رشد نمی  است  کند زیرا غکا مرده رشد و نمو می  مرده  اشیای 

  زنده  از حیوانات  و بیضه  نطفه  آورنده یعنی: بیرون «استاززندهمردهآورندهوبيرون»

کافر   آورنده از کافر وبیرون  مؤمن  آورنده ت: بیروناس  این  فوق  دو جمله  . یا معنای است

 . ی با والدت  است  از مؤمن

  شدن ؛ خارج از زنده  مرده  آوردن  شده: مراد از بیرون  گفته  در تفسیر جدید علمی

  در آن  که  است  سیالی  زیرا شیر مایع  است  زنده  موجودات  شیر از بدن  همچون  مایعاتی

  که  است  ای زنده ( )سلولهای  حیوانات  دارای  نطفه  که  وجود ندارد درحالی  ای چیز زنده

 شود. می  خارج  زنده  حیوان  از بدن

همانا  ذکر شد،  که  بدیع  کارگاه  این  و پدیدآورنده  عجیب  صنع  این  یعنی: صانع «اين»

  بدیع  صنع  این  که  با آن یعنی: «شويد؟ميبرگردانيدهبيراههبهچگونهپساستهللا»

بر   روی و از آن  برگشته  از حق  بینید، چگونه پروردگار را می  کامل  قدرت  و این

 تابید؟. می
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ڄڄ   ڄ ڦ ٹڤڤڤڤڦڦ ڦ ٹ  ٹ  
  شب  از تاریکی  صبح  ستون  یعنی: شکافنده «استصبحشكافندهكهاوستهم»

  درآن  مردم  که «گردانيدراآرامگاهوشب»  روز است  نور و روشنی  ، یا آفریننده است

  آسایند و به می روز  و از خستگی  گرفته  آرام  معاششان  و تکاپو برای  وجوش از جنب

  سوی به  خلق  وحشت از  ، شبانگاه خداوند متعال  دوستان  که  گونه روند، همان می  خواب

یعنی: آنها را  «گردانيدرامعيارحسابوماهوخورشيد»گیرند  می  ، آرام با حق  انس

زیرا   است  وابسته  آن به  بندگان  مصالح  قرارداد که  و کتابی  حساب  و نشانه  وسیله

شود و  و زیاد نمی  کم  که باشد استوار می  معینی  های ، بر اندازه سیروسفر خورشید و ماه

را   ، آن سال  ودیگر فصلهای  و زمستان  اندر تابست  که  است  از آنها را منازلی  یک هر

  مترتب  حرکت  ، بر این وکوتاهی  و روز از نظر درازی  شب  اختالف  پیمایند پس می

قرار داد   و معیار حساب  را وسیله  ماه خورشید و  پروردگار متعال  سان ! بدین . آری است

استاين»گردد   نمونره  خویش  بدیع  و صنع  عظیم  قدرت  را به  تا بندگانش

  او، یکی  های ها و دانایی از توانایی  که  ذوالجاللی  و ذات «داناتوانايآنگيرياندازه

 . است  و محکمی تدبیر استوار  بر چنین  خورشید و ماه  راهبری  هم

  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    

ڎ  
اوست» ستارگانبرايكهآنو بهشما تا بيافريد دروسيلهرا  «هايتاريكيآنها

  راههای  که  هنگامی ! آری «يابيدودرياراهخشكي»در:   تان راهپیمایی  هنگام  ، به شب

  راه  پیداکردن  وسیله  بهترین  شود، ستارگان و ناپیدا می  و دریا بر شما مشتبه  خشکی

  برآوردن  را برای  ستارگان  عزوجل  خدای  که  است  ز منافعیا  یکی  و این  شماست  برای

 . است آفریده  آن

و   طول که: خطوط  کنیم  اشاره«  ی تجربی  علمی«  حقیقت  این  اگر به  نیست  مناسبت  بی

  خطوط، اساس  ارتباط دارند و این  قطب  ستاره  وضعیت  به  از اشکال  شکلی  ، به عرض

خودرابرايآياتمايقينبه»باشند  می  معاصر در فضا، دریا و خشکی  انسان  راهیابی
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  افق  که  است  معرفت و  تدبر و علم  پس «ايمكردهبيانروشنيدانند،بهميكهگروهي

 گشاید. می  الهی  های و نشانه  آیات  سوی را به  روشنی

  

  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ ڎ  
 عین در  این  که «پديدآورد»  یعنی: از آدم «تنشماراازيككهآنواوست»

  که  کند، امری می  نیز داللت  انسانی  و نوع  اصل  ، بر وحدت تعالی  حق  بر قدرت  داللت 

پدرند و  از یک  همه  آنان  ، چه است  مردم  میان  و تعاون  شناخت  لزوم  خود مقتضی

پس»مکار   دشمن  ، نه باشند و برادر با برادر یار و غمخوار است یکدیگر می  برادران

و   قرارگاهی  زمین  شما بر روی  یعنی: برای «ووديعتگاهياستشماقرارگاهيبراي

  شما قرارگاهی  است: برای  این  دیگر معنی  قولی  . به است  ودیعتگاهی  آن  در اندرون

رابهآياتهرآينه» . ( مردان )پشت  در صلب  است  و ودیعتگاهی  زنان  در رحم  است

«.ايمكردهبيان»و خردند   درك  و اهل «فهمندميكهقوميبرايتفصيل

اینجا  و در   ﴾ڌ  ڌ﴿  ، تعبیر: در ذکر نجوم  خداوند متعال  که  کنیم می  مالحظه

  تن بشر از یک  آفرینش  حکمت  هب  بردن کار برد زیرا پی را به ﴾گ  گ﴿تعبیر: 

  معنای  و فکر نیاز دارد،که  فهم  نظر و عمق  دقت  ، به مختلف  احوال  به  واحد و تطور آن

آنها در   وسیله به  و راهیابی  ستارگان  جایگاههای  اما دانستن  است  نیز همین«  فقه»

نظر و  دقت و به  است  ممکن  هم  ظاهری  و مشاهده  از دانش  و دریا، با مقداری  خشکی

،  بود بنابراین  متناسب  آن  برای«  علم»، تعبیر  جهت  این ، از نیست  متوقف  تفکر عمیق

 باشد. می  حال  مقتضای  ، مطابق از دو تعبیر فوق  هریک
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 ہ ۀ ڻ  ۀ ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ڭ  ڭ   ڭ   ے  ۓ  ۓ ھ  ے ھ ھ  ھ ہ  ہ ہ

ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ڭۇ 
،آبآنوسيلهبهپس»  است  باران  آب  که «فرودآوردآبيازآسمانكهآنواوست»

برآورديم»  گیاهی  مختلف  های یعنی: گونه «گياههرگونه :  ﴾ڱ  ڱ﴿تعبیر:  «را

  این  که ، تکلم  حالت  به  غایب  التاز ح  است  (؛ التفاتی بر آوردیم  آن  وسیله  به  پس)

شود  مربوط می او  زندگی  به  که  است  و نعمتهایی  انسان  شأن  به  ، مفید عنایت« التفات»

ازآنكه»  است  تروتازه  خضر: سبزیجات «آورديمبيرونسبزي،جوانهگياهوازآن»

دانهجوانه با   برخی  که  ای رسته درهم  های نی: دانهیع «آوريمبرميمتراكميهايسبز،

شكوفه»  بینیم می ها خوشه  در ترکیب  که اند چنان پیوسته  هم  به  برخی از درختانو

  درختان  های خوشه  تعالی  حق  فرمان  یعنی: به «زمينبهنزديكاستهاييخرماخوشه

  . دانیه: یعنی: نزدیک است «دانيه»  هک  آید، درحالی می  بیرون  آن  های خرما از شکوفه

  دارد. زجاج  دسترسی  آن  به  و نشسته  ایستاده  حال دو در هر  شخص  که  طوری به  است

و   است  و در دسترس  ها نزدیک خوشه  از این  بعضی که:  است  این  معنی»گوید:  می

  داللت  بر آن  آن  اقبلشد زیرا م  ( حکف از آنها دور است )بعضی  دور. و جمله  بعضی

وانارـهمانندوغيرهمانندـانگوروزيتونازدرختانونيزباغهايي»«. کرد می

غیرهمانند   و مزه  همانند و در طعم  و رنگ  در حجم  که  هایی میوه یعنی: «آورديمبيرون

 هستند.

  مرحله ها در میوه  این  یسو دهد تا به می  فرمان  آدم  فرزندان  به  سبحان  خدای  سپس

  و برای  آنهاست از  برداری بهره  مرحله  آنها که  و نضج  پختگی  و در مرحله  دهی شکوفه

  بنگرند و در این  عبرت  دیده  ، به بسیار سازگار و مفید است  هنگام  در آن  بدنشان

پدید   الوان  های میوه تیره  از خاك  چگونه  عزوجل  خدای  کنند که  تأمل  نیک  حقیقت

  گونه  و ثمر با هزاران  گیاه  گونه  ، هزاران آب  و یک  خاك  از یک  آورد، چگونه می

ثمردهدچونآنميوهبه» فرمود:  کند؟ پس می  انسان  تقدیم  و رنگ  و طعم  خواص
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ید نیز بنگر «و»  است  گیری بهره  و غیرقابل  ضعیف  آن  شکوفه  چگونه  که «بنگريد

آورند،ميايمانكهمردمياينهابرايبرسد.قطعادركهگاه،آنآنپختگي»  سوی به

  ایمان  اهل  ذکر شد؛ برای  تفصیل و  اجمال  به  که  یعنی: در آنچه «هاستنشانه

  آوردن زیرا پدید  حکیم  توانای  خدای  وجود و یگانگی  سوی گشا به راه  است  هایی نشانه

  که  است  ممکن  توانایی  آفریننده  قدرت فقط به ؛ اصل  از یک  و گوناگون  مختلف  اساجن

  از آنها، فتح  بخشی در هر  تأمل  پس  است  آگاه  خوبی به  مخلوقاتش  راز و رمزهای  به

 . هاست نشانه و  آیات  این  سوی به  بابی

)99)آيه!  آری تا متضمن92( وبرآفرينندهبروجودخدايازادلهچهارنوع(،

 است:ويوحكمت،قدرت،علميگانگي

 . است  و حیوانات  نباتات  احوال  از داللت  اول: برگرفته  نوع

 . است  و افالك  نجوم  از احوال  دوم: برگرفته  نوع

 . است  ریشه  و یک  اصل  از یک  وی  و خلقت  انسان  از احوال  سوم: برگرفته  نوع

  اختالف و  اشجار و نباتات  های گونه  و تنوع  رویانیدن  از روش  چهارم: برگرفته  و نوع

  میادین ، ابواب  از این  جدید در هر بابی  علم  . که است  ها و محصوالت میوه  انواع

  و قلب  عقل  روی  به  و یقین  ایمان  را در جهت  جدیدی  و افقهای  را پیموده  عظیمی

باز   ، دربرابر کتاب آیات  ما در این  در واقع  . پس است  جستجوگر گشوده  رهپوی  انسان

از کنار آنها   لحظه هر  غافالن  . اسفا! که قرار داریم  پروردگار عزوجل  هستی  شده

را بر   دلشان و  جان  دیده  و دمی  نکرده  در برابر آنها درنگ  هم  گکرند اما لختی می

 کنند. باز نمی  آن  عاتها و ابدا شگفتی

  

ې  ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ې

ېئ  ېئ  
  شریک را  جنی  های ، شیطان یعنی: مشرکان «قراردادندازجنخداشريكانيوبراي»

و   پرستش  به  که  گونه آنها پرداختند، همان  و تعظیم  پرستش  و به  پنداشته  عزوجل  خدای

 یعنی: در «استآفريدهراخداوندآنانكهآنحال»پرداختند  ردگار میپرو  تعظیم
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  مشرکان  که حالی . یا: در است آفریده را  جنیان خداوند  دانند که می  قطعیت  به  که حالی

را با   دیگران  چگونه  پس  آنهاست  آفریننده  عزوجل  خدای  دانند که می  طور قطع به

 «تراشيدندودخترانياو،پسرانوبراي»گیرند؟  می  پرستش  خود به  آفریدگار متعال

برساختند زیرا ادعا   و دخترانی  پسران  خداوند متعال  برای خود  در خیال  یعنی: مشرکان

،  پسر خداست  مسیح  نیز ادعا کردند که  خدایند. نصاری  دختران  فرشتگان  کردند که

و   خالص  جهل  از روی  بلکه «علمبدون»  یر پسر خداستعز  کردند که ادعا  یهود هم

پاك»  محض  نادانی است»  و مقدس «استاو برتر آنچه»و فراتر  «و وصفاز

 . اساس و بی  باطل  از سخنان  برایش «كنندمي

  

خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت    ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب
  این آنها بر  و نوآورنده  مبدع  تعالی  یعنی: حق «استسمانهاوزمينآنوپديدآورنده»

برايچگونه»  است  پیشینی  برداری نمونه  و استوار، بدون  و منظم  و متین  محکم  وضع

  و آنچه  آسمانها و زمین  آفرینندگی  وصف  به  که  کسی  یعنی: چگونه «باشداوفرزندي

خود   را که  او آنچه  آخر چگونه ؟ فرزند است  باشد؛ دارای یم  ، موصوف در آنهاست

  و مخترع  است  اجسام  از صفات  والدت دیگر،  گیرد؟ از سوی می  فرزندی  ، به آفریده

اوبرايكهصورتيدر»باشد   فرزندیا مانندی  تا برایش  نیست  ، خود جسم اجسام

  برای  باشد، وجود فرزند هم  وجود نداشته  همسری  برایش  هرگاه  پس «نبودههمسري

باشند، متولد   داشته  تناسب  با هم  که  از دو شیئی فرزند باید  . همچنان است  ناممکن  وی

  و تشابهی  تناسب  نوع  با او هیچ  خداوند متعال  چیز ازمخلوقات  هیچ  که حالی گردد در

و»و عزیر را   و مسیح  فرشتگان  جمله ز آنو ا «استآفريدهچيزرااوهمه»ندارد؛ زیرا 

  نیاز است چیز بی  باشد، از همه  اوصاف  بر این  هر کس  پس «داناستهرچيزياوبه

 خواستار فرزند هستند.  فقط نیازمندان  که  درحالی
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ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ  ٿ  
پروردگارشماهللااستاين»  هللا ، همانا برتر سابق  اوصاف  به  متصف  یعنی: ذات «،

نيستخداييهيچ»  پروردگار شماست او آفرينندهجز استهمه، اوپسچيز

 است  باشد، فقط او سزاوار پرستش  اوصاف  این  جامع  یعنی: هر کس «رابپرستيد

 شما  اعمال  و ناظر همه «استيزنگهبانچواوبرهمه»، غیراو را نپرستید  بنابراین 

 باشد. می

  

ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
درنمي» اورا در   رسند. لکا آنچه او نمی  حقیقت  کنه  یعنی: چشمها به «يابندچشمها

؛  وی  رؤیت  اصل  ، نه است  تعالی  بر حق  نمودن  و احاطه  ، دریافتن است  شده  اینجا نفی

پ  ڀ    ﴿فرماید:  می خود  که بینند چنان می  را در آخرت  ، خداوند متعال ا مؤمنانزیر

پروردگار   مسرورند و به و  شاداب  روز، صورتهایی  در آن):  ﴾ڀ    ڀ   ڀ    ٺ  ٺ      

  با احادیث  در آخرت  تعالی  حق  دیدن  همچنان«. 20ی  22 القیامه/»نگرند(  می  خویش

  شده  ی نیز ثابت  نیست  راهی  آن را در  ای و شبهه  شک  که  تواتری  چنان  متواتر ی به

و   کنه  کند و به می  آنها احاطه  به  تعالی  یعنی: حق «يابدرادرميواوديدگان»  است

 ماند. نمی  از آنها بر او پنهان  ای پوشیده  هیچ  که  طوری  رسد به آنها می  حقیقت

شد،   یابند(، سؤال چشمها او را درنمی):    ﴾ٿ  ٹ   ٹ﴿آیه:   درباره  از عکرمه

بینید  را می  آن  بینید؟ گفتند: چرا؟ گفت: آیا همه را نمی  گفت: آیا شما آسمان  در پاسخ

در   خداوند متعال  دیدن  کند؟ گفتند: خیر! گفت: پس می  را احاطه  آن  همه  و نگاهتان

او را   دیدگان  که  است  او بزرگتر از آن»گوید:  می  . قتاده است  چنین نیز این  آخرت

 «.دریابند

او   ذهنی  و ادراکات  بشر و حواس  بینایی»گوید:  می«  القرآن  ظالل فی»تفسیر   صاحب

  تکلیف  به و  کرده  تعامل  کائنات  آنها با این  وسیله  تا او به  شده  آفریده  آن  برای  همه

  شده  آفریده  هستی  این  را در صفحات  نماید و آثار وجود الهی  قیام  در زمین  خالفت
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بشر   به  وی  دریافت  که: قدرت  باید گفت  سبحان  خدای  ذات  نماید اما در باره  درك

  از این  را ببیند... بگکریم  و ابدی  وجود ازلی  را ندارد که  آن  توان  زیرا حادث  نشده  داده

؛  هر حال  ... به نیز نیست  سبحان  خدای  دیدن  ، مستلزم در زمین  فتامر خال  به  قیام  که

نظر  و کوته  اندیش آنها ساده  که  گوییم می کردند، می  درخواستی  چنین  گاهی  اگر پیشینیان

  حمل  توان نمی  جز سماجت  مورد را بر امری  در این  معاصران  درخواست  اند ولی بوده

  گویند درحالی می  سخن«  نیوترون»و «  پروتون»و  « الکترون»و «  اتم» از  کرد زیرا اینان

ها را  پدیده  آثار این  چون  اند ولی آنها را ندیده  و امثال  والکترون  از آنها، اتم  یک  هیچ  که

  سبحان  از وجود خدای  آنان  برای  اند اما وقتی گرفته  مسلم  آنها را هم بینند؛ وجود می

 و  دانش  هیچ دارد؛ بی  وی  وجود مطلق  که  نهایتی آثار بی  از طریق  هم  رود، آن یم  سخن

  محسوس  مادی  دلیل  کنند و خواهان می  جدال  موضوع  ، دراین روشنی  و برهان  هدایت

  کافی  هایش اعجوبه  با همه  زندگی  خود و این  تمامی  به  هستی  این  گردند، گویی می

  بر بندگانش  تعالی  یعنی: حق «لطيفواوست»«. قرار گیرد  دلیل  این  ر مقامد  که  نیست

  اند: لطیف گفته  . بعضی اوست  و عصمت  تعالی: توفیق  حق  از سوی  . لطف است  مهربان

از   اشیاء، اعم  همه  به  که«آگاه»  کند. و اوست می  درك  آسانی  رازها را به  که  است  کسی

 دارد.  علمی  آنها احاطه  نهان آشکار و

  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
؛  بصیرت  بصائر: جمع «استشماآمدهبرايپروردگارتانازسويبصائريراستيبه»

و   ، عبرت یقین و پایدار،  ثابت  ، شناخت شود: نور و باور قلب می  اطالق  چند معنی  به

« بصر«  آن  شود. و درمقابل می  و دریافت  درك  علمی  حقایق  آن  وسیله  به  که  ویینیر

بصائر: حجتها و  مراد از  شود پس می  درك  آن  وسیله به  حسی  اشیای  قرار دارد که

  بیند. این را می  حق خرد بنگرد،  چشم در آنها به  هر کس  که  است  روشنی  های برهان

 صخدا  رسول  احادیث در  ها، و همچنین از سوره  آن و غیر  سوره  این  حجتها در آیات
سودبنگرد،بهبصيرتديدهبههركهپس».  است  یافته  باشد، تجلی می  خفی  وحی  که

  عمل  مفاد آن  و به  و باور کرده  درك  را خردورزانه  حجت  یعنی: هر کس «خوداوست
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  را درك  و آن  حجت  از دیدن «نابيناماندوهركس»  اوست خود  نفع کار به کند؛ این

  حقیقت  و خود او از مشاهده «اوستخودزيانبهپس»باور ننماید   آن  و به  نکرده

 . است  کور مانده

 و بر  را بر شما شمرده  تا اعمالتان«نيستمبرشمانگهبانومن» صمحمد!  بگو: ای

 شما  را به  پروردگارم  پیامهای  که  هستم  پیامبری  من  بلکه  کنم  یو نگهبان  شما نظارت

 . است  بر شما نگهبان  که  و اوست  رسانم می

 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ   
آياتگونهواين» گوناگون،   وعد و وعید، القای  های گونه  به «كنيمميبيانخودرا

 «ايخواندهتامبادابگويند:تودرس»توحید   عقیده  در بیان  و تنبیه  و امید و موعظه  بیم

را   پیام  تو این  گمان بی محمد!  خواهند گفت: ای  قرآن  آیات  شنیدن  در هنگام  مشرکان

را   آن  که  است  کتاب  اهل  و دانش  علم  همان  این  بلکه  ای پروردگار نیاورده  از سوی

  طوری را به  ؛ قرآن شبهه  این  دفع  برای  متعال  خدای  . پس ای ختهآمو  و از آنان  فراگرفته

  نشود زیرا بیانی  فراهم  آنان  برای  نادرست  القائات  این  کرد تا مجال  بیان  گوناگون

وتا»آید  برنمی  ، از کسی الهی  وحی  بدون و  پیشین  کتابهای  خواندن  صرف ، به چنین این

  پیروی  از آن  را؛ پس  حق «دانندميكهگروهيبراي»را   یعنی: قرآن «راآنكهاين

 «.بيانكنيم»کنند  می  اجتناب  آن از  را؛ پس  شناسند باطل کنند و می می

  

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
 در اینجا «دهشتووحيبهپروردگارتازجانبازآنچه»محمد!   ای «كنپيروي»

 مشغول  مشرکان  و فکر خود را به  ذهن  دهد که دستور می  پیامبرش  به  متعال  خدای

جزاومعبوديهيچ»باشد   ، مشغول است  مأمور شده  بدان  که  آنچه  پیروی  به  نکند بلکه 

ازو»کرد   پیروی  اندیشید و از آن  و امر وی  وحی  رو فقط باید به از این «نيست

و   نرمی  به  نمودنشان آزارها و ترك  و تحمل  با عفو و گکشت «بگردانرويمشركان

 و جهاد و غیر آن  هجرت  از طریق  بر تو و دعوتت  عزوجل  ؛ تا خدای مالیمت
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  این . برپاداری  را در میانشان خداوند  احکام  بتوانی  گاه پدید آورد و آن  گشایشی 

 شد.  منسوخ  قتال  آیه  بود و به«  قتال«  آیه  از نزول  قبل  حکم

  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
  است قادر  یعنی: قطعا خداوند متعال «آوردندنميشركآنانخواستواگرخدامي»

  که  دانست می نیاورند و اگر  شرك  که  طوری گرداند به  را مؤمن  آنان  همه  که  بر این

  به  تعالی  حق  کرد ولی می  رهنمایی  ایمان  سوی را به  کنند، یقینا آنان می  را انتخاب  ایمان

  آنان  رو برای از این  کنند، هم می  را انتخاب  شرك  آنان  که  دانست  فراگیر خویش  علم

قدر بر  تو این !صمحمد  لکا ای  اوست  در دست  فرمان  کرد؛ پس  را اراده  شرك

  سبحان  خدای  مشیت  نیز به  که: شرك است  بر آن  دلیل  آیه  . این نباش  حریص  یمانشانا

  آنان  و ناظر اعمال  یعنی: تو را مراقب «نگردانيديمنگهبانوتورابرآنان»دارد.   تعلق

  آنچه  یعنی: تو قیم «نيستيآنانوتووكيل»  نگردانیدیم  آنان  جرایم  سبب به  و محکوم

  لکا تو جز ابالغ  کنی  جلب  آنان  سوی را به  تا منفعت  نیستی  است  در آن  نفعشان  که

 . نداری  آنان  در قبال  و تعهد دیگری  مسؤولیت  ، هیچ رسالت

  

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ھ  ھ  ے 

ې  ې     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
  مشرکان فرمود:  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  ندربیا  عباس از ابن

را هجو   پروردگارت بردار، یا که  ما دست  خدایان  دادن محمد! یا از دشنام  گفتند: ای  مکه

!  مسلمانان  ای «و»شد:   نازل بود که  ! همان گیریم و ناسزا می  باد دشنام و او را به  کنیم می

آنهاازسردشمنيندهيدچراكهپرستند،دشنامجزخداميمشركاناكهرآنهايي»

ندهید زیرا   را دشنام  مشرکان  باطل  یعنی: خدایان «خواهنددادخدارادشناموناداني

در   که  آنچه  به  نسبت  نادانی  و از روی  حق و تجاوز از  ظلم  ، آنها از روی صورت  در آن

گونهاين»خواهند داد   ، او را دشنام است  واجب  و تعظیم  از تقدیس  انسبح  خدای  حق

آشکار در   باطل  این  دادن  مانند آرایش  یعنی: به «آراستيمراكردارشانهرامتيبراي
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گاهآن»  کفر، کردار آنان را آراستیم  های از امت  هر امتی  ، برای مشرکان  و دل  چشم  پیش

كاروكردارشانراازحقيقتواوآناناستپروردگارشانسويبهشانبازگشت

 دهد. می  جزایشان  و در برابر آن «سازدميآگاه

  پیش در  پروردگار متعال  دادن  دشنام  که  کسانی  حال  بار است و نفرت  قدر زشت چه

  آمده  شریف  . در حدیثشود می  آراسته  یا طاغوتی  از بت  دفاع  ، برای و دلشان  چشم

  دهد، ملعون می  را دشنام  پدر و مادرش  که  کسی»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است

دهد؟  می  را دشنام  پدر و مادرش  شخص  ! چگونههللا گفتند: یا رسول  . اصحاب است

را   مقابلتا پدرش  هم  شخص  دهد و آن می  را دشنام  دیگری  فرمودند: او پدر شخص

  هم  شخص  دهد و آن می  را دشنام  دیگری  او مادر شخص  دهد، همچنان می  نامدش

  دادن  دشنام  زمینه  ساختن  فراهم  که صورتی در  پس«. دهد می  را دشنام  مقابلتا مادرش

 دشنام  سبب  که  کسانی  حال  است  چگونه باشد،  توبیخ  همه  این  پدر و مادر، مستوجب

 شوند! می  و تقدس  الیخداوند تع  دادن 

  نقل  الوسی  را از عالمه  ، سخنی آیه  این  مناسبت  به«  االساس»در تفسیر   سعیدحوی  شیخ

  یا مستحب  سنت یا  یا واجب  ، فرض طاعت  چنانچه»گیرد:  می  نتیجه  چنین  گاه ، آن کرده

شود اما اگر  می  مترتب  بر آن  که  از پیامدی  داشتن پروا  داد، بدون  را انجام  بود، باید آن

  ؛ در این گشت می  مترتب  مصلحتی و  مفسده  آن  دادن  بود و بر انجام  از امور، مباح  امری

با   گاه ، آن مفسده  دفع  یا جنبه  تر است مقدم  مصلحت  جنبه  باید ببیند که  ، شخص صورت

 «. استمأجور   هم  صورت کند و در هر دو  عمل  آن  در نظر داشت

  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ          

ی  ی  ی  ی  
سخت»  مشرکان «و» خوردندبهسوگندهايشانترينبا سوگند   یعنی: به «خدا

معجزهكه»بود   و توانشان  در قدرت  که  سوگندهایی  ترین سخت آنانبراياياگر

  را که  از معجزاتی  ای معجزه صیعنی: اگر محمد «آورندميايمانآنبيايد،حتمابه

 آورند. و از آنجا که می  او ایمان  دهند، بیاورد؛ قطعا به اند یا می پیشنهاد داده  آنان
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اوسوگند   نام رو به ، از این است  اعظم  ، خدایخداوند  داشتند که  عقیده  مشرکان 

 «استهللتنهادراختيارامعجزاتكهنيستاينجز» صپیامبر  ای «بگو»خوردند. 

  و هیچ  است  تعالی  در اختیار حق  ، همه از معجزات  شما و غیر آن  پیشنهادی  معجزه  این

آورد  را فرود می بخواهد، آن اگر خدا  پس  نیست  در اختیار من  معجزات  این چیز از

چه»آورد  و اگر نخواهد فرود نمی بازهماياگرمعجزهدانيدكهميوشما بيايد،

اگر   که  است  ساخته  چیز شما را آگاه  ! چه مسلمانان  یعنی: ای «آورندنميايمان

آورند و  نمی  ایمان  آنان ، نیست  ! چنین آورند؟ نه می  بیاید، ایمان  آنان  برای  ای معجزه

  قدر بر ایمان این  پس  ساختم  آگاه  شما را از آن  من  که  است  همین  حال  حقیقت

 نباشید.  حریص  آوردنشان

 گفت:  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  دربیان  قرظی  کعب از محمدبن

بیاورند اماآنها در   ایمان  خواستند که  و از آنان  وگو کرده گفت  با قریش صخدا  رسول

را   مردگان  بود... عیسی  عصایی  با موسی  که  دهی میما خبر   محمد! به  گفتند: ای  پاسخ

بیاور   معجزات  گونه ما از این  برای تو هم  و... پس  داشت  شتری کرد... ثمود ماده می  زنده

را   چیزی  شما چه  به  دارید که  دوست» فرمودند: صخدا  ! رسول کنیم  تا تو را تصدیق

  ، مرا تصدیق کنم  اگر چنین». فرمودند:  ما طالگردان  صفا را برای  گفتند: کوه« ؟ بیاورم

  گاه . آن کنیم می  از تو پیروی  ، ما همه کنی  اگر چنین  که هلل! وا ، گفتند: آری«کنید؟ می

دررسید و   جبرئیل  بود که  شدند، همان  دعا مشغول  برخاستند و به صخدا  رسول

کند اما  می  طال تبدیل  صفا را به  کوه داوند، خ خواهی اگرمی»فرمود:   چنین  ایشان  به

  خواهی می  کند و اگر هم می  نکردند، قطعا عکابشان  نیز تورا تصدیق  هنگام  اگر در آن

فرمودند:  صخدا  رسول«. کند  توبه  کارشان واگکار تا توبه  خودشان  حال  را به  آنان

آیه:   عزوجل  خدای  بود که  همان«. کند  توبه  کارشان توبه  که  دهم می ترجیح  بلکه»

 کرد.  را نازل ﴾...ى  ى  ائ  ائ﴿
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جئ  حئمئ  ىئيئ جب  حبخبمب ىبيبجت حتخت   
  اخگرهای و  سوزان  های بر شعله  در روز قیامت «گردانيمرابرميودلهاوديدگانشان»

بهنخستينكهچنان»  جهنم  فروزان در دنیا  «دنياوردنايمان»  قرآن  یعنی: به «آنبار

  و برهم  درهم  بافتند و سخنان  هم را به  باطلی  های آرا و اندیشه  قرآن  درباره  بلکه

ما دلها و   دانید که می  باشد: شما چه  چنین  معنی  است  گفتند. یا ممکن  بسیاری

،  براینبینند بنا نمی را  و حق  را درنیافته  حقیقت  ، در نتیجه گردانیم را بر می  دیدگانشان

  بار در هنگام اولین  که چنان آورند نمی  شود ایمان  نازل  هم  محسوس  ای معجزه  اگر حتی

  دهیم می  شان یعنی: در دنیا مهلت «كنيمميرارهاوآنان»نیاوردند   ما ایمان  آیات  نزول

طغيانشان»  کنیم نمی  و مجازاتشان در در   انو حیر  و سرگشته «بمانندسرگردانتا

 وپا زنند. دست  و تجاوزشان  طغیان

  

ٿ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ  پ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
آنانسويرابهفرشتگان»و   کرده  را اجابت  مشرك  گروه  این  درخواست «واگرما»

از   ایشان  بگویند و از زبان  سخن  نانو با آ  سر آنها را دیده  چشم  تا به «فرستاديممي

یعنی: اگر  «گفتندميسخنباآنانواگرمردگان»باخبر شوند   ات و راستگویی  صدق

ما   فرمان هستند، به  شده  شناخته  آنان  برای  که  دادند، مردگانی  که  پیشنهاد دیگری  طبق

از   رسالتش  در ادعای صپیامبر اینگفتند: همانا  می  آنان  شدند و به می  ساخته  زنده

از  «راچيزيهربرآنان»اگر  «و» آورید؛  او ایمان  به  پس  راستگوست خدا  سوی

،  گروه و گروه  دسته قبال: دسته «آورديمگردميدستهدسته»ها  و نشانه  معجزات  جنس

خود   اختیار و انتخاب  هب «آوردندنميهرگزايمان»  مشاهده  و قابل  طور رویاروی یا به

بخواهدكهمگرآن»   ایمان  نگران پیامبر! دل  تو ای  آورند. یعنی: پس  ایمان  که «خدا

ولي».  کن  آنها ابالغ  را به  ، فقط پیامت ای مأمور شده  که  همچنان  بلکه  نباش  آوردنشان

آنانبسياري   درخواست  ملتمسانه  تعالرا تا از خداوند م  حقیقت  این «دانندنمياز
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ها و  اگر خواسته  حتی  دانند که نمی  از مؤمنان  است: بسیاری  این  معنی کنند. یا  هدایت

 آورند. نمی  ایمان  بشود؛ باز هم  هم  برآورده  اینان  پیشنهادات

 و  از کفار مکه  کند: گروهی می  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  بیان در ك عباس ابن

  که  بده  ما نشان  را به  گفتند: یا فرشتگان  ایشان  و به  آمده صخدا  نزد رسول  آن  مایزع

آیا   که  بپرسیم  تا از آنان  کن  را زنده  از مردگانمان  بدهند، یا بعضی  تو گواهی  بر رسالت

  ود کهب  همان ...! گردان  را با ما رویاروی  یا خیر؟ یا خدا و فرشتگان  هستی  تو بر حق

 شد.  نازل  کریمه  آیه

  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  

ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  
و  کفر  تو را به  که یعنی: چنان «راپديدآورديمهرپيامبردشمنانيبرايگونهوبدين»

مبتال  آزمایشها  این  تو را نیز به از  قبل  ، پیامبران معاند مبتال کردیم  مشرکان  عناد این

و   ثبات  زیرا ابتال سبب  برگماردیم  از کفار زمانشان  دشمنانی  از آنان  و بر هریک  کرده

  رسول  به  نوفل  بن ورقه  که  است  . نقل است  اجر و ثواب  و بسیار شدن  پایداری

مورد   که  این مگر  است  تو نیاورده  پیام  همچون  پیامی  کس قطعا هیچ»گفت:  صخدا

و   و ساحران  کاهنان  چون اند، «انسازشياطين»  دشمنان  ! این آری«.  قرار گرفته  دشمنی

  اند. شیاطین «جن»  شیاطین از «و»ترسند  نمی  ذوالجالل  از خدای  کفر ی که  رؤسای

سازند.  می  را گمراه  یانآدم  وهمچنان  سایر جنیان  هستند که هللا لعنه  ابلیس  جن: فرزندان

او فرمودند:   به صخدا  خواند، رسول نمازمی ابوذر  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  هم  ابوذر گفت: مگر از آدمیان«. ؟ جستی  پناه و جن  انس  ابوذر! آیا از شیاطین  ای»

کردند.   وترا تال  آیه  این  گاه آن!«  آری»فرمودند:  صخدا  وجود دارند؟رسول  شیاطینی

از   یعنی: بعضی «كنندالقاميظاهرآراستهبهديگرسخنانبعضيبهازآنهابعضي»

  خود را با روکشی  باطل  کنند و سخنان می  وسوسه  پنهانی  طریق را به دیگر آنها بعضی

فريب»آرایند  می  دروغین تو»همدیگر را   سخنان  با آن «دهندتا پروردگار اگر و

  افگنی را از وسوسه  ، شیاطین خواست یعنی: اگر او می «كردندنميچنين،خواستمي
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پس»بیفزاید   را بیازماید و بر ثوابشان  کار را نکرد تا مؤمنان  او این  ولی  داشت بازمی

باآنچهآنان  تعالی  زیرا حق «واگذار» بر تو و بر خداوند «سازندميدروغبهرا

 گرداند. پیروز می  ، تو را بر آنان و سرانجام  نموده  ازاترا مج  آنان 

  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
دلهاي»کنند  را القا می  ظاهر آراسته  به  فریبنده  سخنان  شیاطین «و» بهكهكسانيتا

ميلايمانآخرت  سوی نیا بهد  و عاشقان  پرستان باطل  یعنی: تا دلهای «كندندارند،

  پرستان باطل  این «وتا»کند   ، میل و جن  انس  شیاطین  های ظاهرآرایی  سوی و به  باطل 

  آن  به  وگرویدن  سپردن خود، بعد از گوش  برای «رابپسندند»  باطل  و سخن  فریب «آن»

 . است  انشأنش  الیق  که  ای و معاصی  از گناهان «آنند،بكنندكنندهعملوتاهرچه»

  

ڱ  ڱ  ں   ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ک  ک   گ  گ  گ  گ

ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
دستور   پیامبرش  به  تعالی  حق «؟كنمجزخداطلبآياداوري» صپیامبر  ای «بگو»

بر   که  آنچه در مورد  خود و آنان  داور میان  را در تعیین  مشرکان  دهد تا درخواست می

و   است  عادل  داوری  او و آنان  میان  سبحان  دارند، رد کند زیرا خدای  اختالف  آنسر 

اين»طلبند:  جز او می  داوری  چگونه بهكتاباينكهاوستكهبا شماسويرا

  شده  ، تبیین روشن شیوا و  شما فروفرستاد که  را به  یعنی: کتابی «فروفرستادشدهواضح

  قضایاست  همه  جوابگوی  طور مفصل و به  و باطل  حق  میان  جداکنندهو فراگیر، 

ازجانبقرآندانندكهمي»  کتاب  یعنی: اهل «ايمدادهكتاببديشانكهوكساني»

دارند،   راسخ  علم  حقیقت  این  و به «استشدهفروفرستادهراستيپروردگارتوبه

  ی چون  الهی منزله  در کتب  نزد آنان  که کنند، چرا  مکابرهاظهار انکار و   هرچند که

ازترديدكنندگانپس»وجود دارد   روشنی  دالیل  حقیقت  این ی بر  و انجیل  تورات ،

وترديدشكنه» فرمودند:  آیه  این  بعد از نزول صخدا  رسول  که  است  نقل«مباش
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نهكنممي   آن  از سوی  شک  وقوع  مقتضی  خطاب  ینا  پس «.نمايمميسؤالو

  اهل  که  ! در این شنونده  ، یعنی: ای است  شنونده  متوجه  . یا خطاب نیست ص حضرت

 . مباش  هستند، از تردیدکنندگان دانا  و حقیقت  حق  به  کتاب

  

ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
  خدای  گمان یعنی: بی «استگرفتهسرانجامعدلوصدقبهپروردگارتوسخن»

  آن  وسیله به و  کرده  را نازل  خویش  و شریعت  رسانده  اتمام  را به  خویش  وعده  عزوجل

  به  او آراسته  خبرهای ها، هشدارها و ، وعده است  را رسوا نموده  را آشکار و باطل  حق

اوكلمات»  و داد است  برخوردار از عدل  نینشو قوا  و اوامر و احکام  و راستی  صدق

  حکم  آن  او به  که  آنچه  برای  و نه  است  در آنها خالفی  نه «نيستايكنندهرادگرگون

  گویند، داناست می  آنچه  به  شنواست «داناستواوشنواي»  است  ای ، تغییردهنده کرده

 دارند. می  پنهان  خویش  در اندرون  که  آنچه  به

  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ەئ  
هستند   اکثریت  زیرا آنان «كنيفرمانبرداري»یعنی: از کفار  «زمينواگرازبيشتراهل»

 کشند. می  بیراهه  به  وی  و از دین «كنندميخداگمراهتوراازراه»

  پای اقلیتها  دست جز به  حق  که  است رفته  بر آن  در خلقش  سبحان خدای  ! سنت آری

هستند و   در امور دین  خویش  نفسانی  ، پیرو خواهشها و هواهای گیرد اما اکثر مردم نمی

و   از علم و اساسی  اصل  هیچ  که  و گمانی  وهم «كنندنميپيرويوگمانجزازوهم»

  را به  بندگان  اند و آنان سزاوار پرستش  باطل  : معبودانکه  گمان  ندارد، مثال این  عقل

بشر   دینی  اندیشه در  اساس بی  سایر پندارهای  سازند! همچنان می  نزدیک  خداوند متعال

اين» جز و   خود، حدس باطل  در ادعاهای  یعنی: آنان «بافندميدروغكهنيستو

 بندند. می  هم به  و دروغ  تخمین
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وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ەئ  
واوبهشوندداناتراستدورميويازراهكهكسانيپروردگارتوبهگمانبي»

 ندارد.  قدر و قیمتی  هیچ  ، در نزد وی آنچنانی  ادعاهای  پس «نيزداناتراستيافتگانراه

  

مئ  ىئ  يئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ
  آن از  و چیزی «،بخوريداستشدهبردهبرآنذبحهنگامخدابهنامچه،ازآنپس»

  زیرا حیوان نکنید  امتناع  آن  ، از خوردن تدین  عنوان  و تحت  نگردانیده  را بر خود حرام

اگربه»  است  شود، حالل  برده  بر آن خدا  نام  آن  ذبح  در هنگام  که  گوشتی  حالل

  حیواناتی  گوشت فقط «داريدايمان»  او از اوامر و نواهی  احکام  یعنی: اگر به «اوآيات

  گوشت  و نه  آنان  پنداری  خدایان  نام  شود، نه می  برده  بر آن خدا  نام  را بخورید که

 )مردار( را.  خود مرده  حیوان

  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ

ٹ      ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ    ٹٿ  
 یعنی: «خوريد؟،نميشدهبردهخدابرآننامازآنچهكهاستشدهوشماراچه»

  آن  ذبح  را در هنگام خدا  نام  که  حاللی  حیوان  گوشت  چیز شما را از خوردن  چه

  خوردن  اذن  شما از آن  برایخود   عزوجل  خدای  که  دارد، بعد از آن اید، بازمی برده

حرامخداوندآنچهكهآنحال»  است داده برشما بهكردهرا بيانبرايتانتفصيل،

  برای  جایی  هیچ  که  و روشن  مفصل  بیانی  را به  حرام  های یعنی: خوراکی «استكرده

 ...ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ﴿خود:   فرموده  گکارد، با این نمی  باقی  برایتان  وشبهه شک

در   محرمات  بیان  . همچنین است  کرده  آید ی بیان بعدا می  تفسیر آن  ی که« 125/  انعام» ﴾

آنچه»  نیز گکشت«  مائده«  ( سوره1ی  5)  آیات یعنی: جز  «باشيدناچاربدانجز

گرداند  می  را مباح  امحر ، ناچار و مضطر باشید زیرا ضرورت  آن  خوردن  به  که  محرماتی

 «كنندميگمراهنادانيازرويخويشنفسخواهشرابه،مردموهمانابسياري»
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و  1کردند  و مانند آنهارا بر خود تحریم«  سائبه»و «  بحیره«  حیوانات  که  همانند کفاری

را   ود، مردمخ  و هوس  ازهوی  برخاسته  های و تحلیل  با تحریم  که  کسانی  نیز همه

،  و رسم  راه  این  از آنند که  غافل و  کرده  نیز از آنها پیروی  اند و مردم ساخته  گمراه

دارد   رواج  از ملتها محرماتی  بسیاری  در میان  که چنان  است  و گمراهی  از جهل  پیروی

گارتوبهپروردگمانبي»باشد  می  نادانی و  و هوس  آنها فقط هوی  منشأ تحریم  که

 «.استداناتر»  باطل  سوی به  از حق «تجاوزكاران

  

ڇڇ   چ  چ  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃڃ  چ
  وگناه  بیرونی  اعضا و اندامهای  آشکار: گناه  گناه «رارهاكنيدآشكاروپنهانوگناه»

شوید  می  مرتکب آشکارا  را که  گناهانی  است: هم  این  . یا معنی است  قلب  پنهان: افعال

  دیگر: مراد زنای قولی کنید. به  را ترك  دهید، همه می  انجام  در نهان  را که  گناهانی  و هم

  های مشهور، یا با معشوقه و  معروف  زنا با زناکاران  فعل  ، یا انجام پنهان  و زنای  علنی

گفت: از   که  است  آمده  سمعان بن نواس  روایت  به  شریف  . در حدیث است  پنهانی

  نأ  وكرهت  صدرك  يف  ما حاك  ثماإل» ، فرمودند: پرسیدم  گناه  به  راجع صخدا  رسول

  که  باشی  نداشته  کند و دوست  رسوخ  در دلت  که  است  چیزی  : گناهعليه  الناس  يطلع

خواهنددهشوند،جزاداميگناهمرتكبكهكسانيشكبي»«. شوند  آگاه  برآن  مردم

 در دنیا. «كردندميكهدربرابرآنچه»  در قیامت «شد

  

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ

کک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
آنچه» آننامواز بر و  ( مردار )خودمرده  حیوانات  چون «نخوريدنشدهبردهخدا

،  است  کرده را ذبح  آن  مسلمان  که  . اما حیوانی است  دهش  ذبح غیرخدا  نام  به  که  آنچه

  حرمت  ی در نزد جمهورفقها ی موجب  آن  ذبح  در هنگام هللاز ا  بردن  نام  عمدی  ترك

                                                 

 «.101 مائده/»تفسري   كنيد به  نگاه 1
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اند:  گفته  و دیگران  شافعی  ولی ندارد.  زیانی  فراموشی  به  آن  ترك  گردد ولی می  آن  تناول

  آن  اگر مسلمان  پس  واجب  نه  است  ، مستحب ذبح  ...( در هنگامهللا  خدا )بسم  نام  بردن

  گردد زیرا نام نمی  حرمت  و موجب ندارد  زیانی  کرد، هیچ  عمد ی ترك  را ی ولو به

  حکم  در بیان  کریمه  اند: آیه گفته  بعضی وجود دارد.  هر مسلمانی  در قلب خدا

  که  شده  نازل  حیواناتی  اند و حکم نشده  ذبح صالا  ( که ای مردار )خودمرده  حیوانات

فسقوآن»اند.  گردیده  ذبح غیر خدا  نام به   گوشت  یعنی: خوردن «استقطعا

  ، بیرون و مانند آن  خودمرده  گوشت  و خوردن  شده  ذبح غیرخدا  نام  به  که  حیوانی

هرآينه»  است  وی  وحکم  تعالی  حق  فرمان  از دایره  رفتن القاوسوسهشياطينو

و   در ذهن  یعنی: شیاطین «كنندشماخصومتتاباخويشدوستانسويكنندبهمي

با شما   آنان  و جدال  خصومت  پایه  افگنند که می  و شبهاتی  خود القائات  ضمیر دوستان

  به  خودمرده  حیوان  گوشت  در مورد خوردن  آنان  سخن  گیرد، مانند این قرار می

شما   که  خورید اما از آنچه ، نمی است  را کشته  خدا آن  که شگفتا! از آنچه»دوستانشان: 

  حیوانات  خوردن  را به  ، آنان باطل  القای  این  ، که«خورید؟ می اید، را کشته  خود آن

 «كنيدرداريفرمانبواگرازآنان»انگیزد  امر، بر می  با شما در این  و جدال  خودمرده

مشركقطعاشماهم» خدا  حاللهای  شمردن  در مورد حالل و  شان در امر و نهی

،  کرده  را حرام  آن خداوند  که  چیزی  کردن  به حالل  زیرا هر کس  مانند آنان «هستيد

 . باشد، قطعا کافر است  داشته  اعتقاد یقینی

ڇ  ڇ  ﴿آیه:   فرمود: چون  که  است شده  روایت  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن

بودند و   قریش  از دوستان  در جاهلیت  که  شد، فارسیان  نازل ﴾...ڌ    ڎ  ڎ ڍ  ڍ    ڌ

دادند: با   پیغام  چنین  آنان  و به  فرستاده  برقرار بود، نزد قریش  و مکاتبه  مراوده  میانشان

  کارد ذبح  وسیله خود به  تو با دست  را که  او بگویید؛ آیا حیوانی  کنید و به  محمد جدال

  )یعنی  نموده  را ذبح  طال آن از  با کاردی خداوند  که  اما آنچه  است  حالل  کنی می

 شد.  نازل  کریمه  آیه  بود که  باشد؟! همان می  (، حرام خودمرده  حیوان
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڳ  ڳ

ھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ     ھ  ہہ
  اسالم  سوی به  یعنی: کافر بود پس «گردانيديماشزندهبودپسمردهكهآياكسي»

ميانآنباكهاوبخشيديمبهونوري»  دلهاست  حیاتبخش  زیرا ایمان  نمودیم  هدایتش

اند: نور،  گفته  . بعضی است  انو ایم  مراد از نور در اینجا: هدایت «رودميراهمردم

؛ در  و حکمت  و قرآن  ایمان  صاحب  . پس است  دیگر: نور، حکمت قولی  . به است  قرآن

  پروردگار خویش  سوی از  و بینشی  بصیرت  ، با پشتوانه مردم  و در میان  امور زندگی

كس»  کسی  ! آیا چنین نماید، آری می  کند و زندگی می  حرکت كهاستيهمانند

تاريكيكهاستاينوصفش آناست»  کفر و گمراهی  ی «هاگرفتار از و

بکشد، از   دست  از کفر و گمراهی  را که  این  و فضای  و زمینه «نيستآمدنيبيرون

 «.استشدهآراستهكاروكردارشانكافرانبرايسانبدين»؟  است  داده  دست

 در شأن  آیه  گفت: این  که  است  شده  نقل  نزول  سبب  دربیان  اسلم  از زیدبن

  مرده  گمراهی  دو در حال  گردید زیرا آن  نازل  هشام  بن و ابوجهل  الخطاب عمربن 

را   ابوجهل بخشید و  گردانید و عزت  زنده  اسالم  را به عمر  عزوجل  بودند اما خدای

دعا کردند:  صخدا  رسول  بود که  جهت  بدان  نابقا کرد و ای  اش در کفر و گمراهی

در   و دعایشان«  بخش  عزت  الخظاب  یا عمربن  هشام  بن جهل ابی  را به  بارخدایا! اسالم»

  عام  کریمه  مفاد آیه  که  است  آن صحیح»گوید:  کثیر می گردید. ابن  مستجاب عمر  حق

 «.شود می  و کافری  هر مؤمن  و شامل  است

  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ     ۋ   ڭ    ڭ  ڭ  ۓ

ۅ  ۅ  ۉ  
گناهكاراندرهرشهري»  قرار دادیم  آن  را فاسقان  مکه  بزرگان  که «گونهوبدين»

پديدآورديمبزرگش درآنرا   برگردانیدن  برای  مکر: تدبیر پنهانی «مكرورزندتا

در   آن  معنای و  است  زبانی یا چرب  و نیرنگ  هبا حیل  اش خواسته  از برآوردن  دیگری
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  استقامت  باراه  در مخالفت  و نیرنگ  حیله  بردن کار و به  و ستم  اینجا: گردنکشی

  روست از آن  یادآوری به  بزرگ  گناهکاران  ساختن  مخصوص  که  است  باشد. گفتنی می

بي»سورترند ج فساد تواناتر و  بر ارتکاب  رؤسا و سردمداران  که مكرگمانو

  خودشان  به  ورزیدنشان مکر بد  و فرجام  یعنی: وبال «خودورزندمگردرحقنمي

درك»گردد  برمی در   شان و فروروی  جهل را از فرط  حقیقت  این «كنندنميو

 پلید.  ها و هوسهای خواهش

را   باطل و  حق  میان  شکشمک  که  است  این  بشری  در جوامع  عزوجل  خدای  ! سنت آری

و تسلط از  کند و در آغاز؛ نفوذ و کفر را تشدید می  ایمان  میان  بندی و صف  برافروخته

کار؛   سرانجام  ولی  است  انحراف  و اهل  و عصیان  فسق  و رهبران  جرم  سردمداران  آن

 باشد. می  و استقامت  و ایمان  حق  اهل  از آن  نهایی  فوز و فالح

  

ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  

ېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ           حئ  مئ   
  تو نازل بر  عزوجل  خدای  را که  از آیاتی  آیتی  یعنی: چون «بيايدبرآنانآيتيوچون»

؛  بیاوری  ای معجزه  ، یا برایشان خبر دهی  قریش  و رؤسای  بزرگان  ، به است  کرده

ايمانمي» هرگز آنآوريمنميگويند: آنچهكهگاهتا دادهالهيپيامبرانبهمانند

  وحی  به  که  آورند مگر آن نمی  که: ایمان  است  این  مرادشان «شودمانيزداده،بهشده

مي»شوند   برگزیده  و رسالت بهتر رسالتشخدا كجاداند در زیرا  «دهدرارقرا

  و جاه  و مال  وکوشش  سعی  را به  آن  بتوان  که  نیست  دنیوی  ، مانند مناصب رسالت

ضوابط و   که  است  دینی و منصبی  و مقام هللا  از جانب  فضلی  آورد، بلکه  دست به

  بخشد پس خواهد می  که هر  را به  آن  تعالی  خود را دارد لکا حق  به  شرایط مخصوص

  ، رسولصمحمد  را درشخص  تا رسالت  قرار گرفته  براین  الهی  انتخاب  بدانید که

را   آن  و لیاقت  شما نیست  شأن از  را که  دهد لکا آنچه قرار  خویش  و محبوب  برگزیده

در  صخدا  رسول  که  است  شده  روایت  اسقع بن نکنید. از وائله  ندارید، درخواست

،  را برگزید و از قریش  اسماعیل ، خداوند از اوالد ابراهیم»د: فرمودن  شریف  حدیث
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جانبمجرماناينزوديبه»«. مرا  هاشم را و از بنی  هاشم بنی از صغاريهللارا

كهآنسبببهسختوعذابي»  است و رسوایی  و ذلت  صغار: خواری «خواهدرسيد

در   که  کبری  سبب گفتند، مگر به  راکه  فتند آنچهنگ  سردمداران  زیرا این «كردندمكرمي

 . وجود داشت  دلهایشان

گفت:  شد که  نازل  مغیره  ولیدبن  ؛ درباره است  آمده  نزول  سبب  بیان در  که چنان  آیه  این

  هم  من زیرا  سزاوارتر بودم  آن  از محمد به  من  گمان بود، بی  حق  نبوت  راستی اگر به

 !. باشم و افزونتر می  و اوالد از او بیش  در مال  و هم  و بزرگترمسنا از ا

  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
 «كندميگشادهاسالمرابرايويكند،سينهخدابخواهدهدايتراكههركهپس»

  در حدیث بپکیرد.  باز و منشرح  را با سینه  کند تا اسالم می  را باز و گشاده  لشیعنی: د

  از رسول  اصحاب است:  آمده  و غیر ایشان  جریرطبری ، ابن عبدالرزاق  روایت  به  شریف

  گشاده  یافته راه  انسان  سینه  ! چگونههللا پرسیدند ؛ یا رسول  آیه  این  به  راجع صخدا

  که  است  : نوریوينفسح  له ، فينرشح  فيه  نور يقذف»فرمودند:  صخدا  رسول شود؟ می

  این  گفتند: آیا برای«. شود می  گشاده نور، باز و  از آن  اش سینه  شود پس می  در او افگنده

 دار إىل بةنااإل»شود؟ فرمودند:   شناخته  آن با  که  هست  هم  ای ، نشانه و انشراح  گشادگی

  آن  ! نشانه : آریلقاء املوت قيل الغرور، واالستعداد للموت دار عن لود، والتجايفاخل

در   نگرفتن  غرور و قرار و آرام  از سرای  برکندن  ، دل جاودانگی  سرای  سوی به  رجوع

  شریف  در حدیث  همچنین«.  است  با آن  از روبروشدن  قبل  مرگ  برای  ، و آمادگی آن

هشیارتر و زیرکتر   کسی  چه  شد: از مؤمنان  سؤال صخدا  از رسول  که  است  آمده

 برای  در آمادگی  آنان  و بیشترین  از مرگ  در یادآوری  آنان  بیشترین»فرمودند:  ؟ است

راتنگاشكند،سينهبخواهدگمراه» خداوند «راكهوهركس»«.  بعد از مرگ 

نباشد.  و هدایت  ایمان  برای  جایی  هیچ  در آن  که  طوری به «تنگيگردانددرنهايتمي

گرداند تا بدانجا  می ( تنگهللاال ا  )الاله  پکیرش  را برای  اش سینه  یعنی»گوید:  کثیر می ابن



774 

«.  است  تنگی  ، نهایت حرج» گوید: می  زجاج«. شود وارد نمی  آن  به  طیبه  کلمه  این  که

 باال رود، به  آسمان  به  که  کسی زیرا «رودباالميدرآسمانزحمتبهگوييكهچنان»

  است  نزدیک  کند، گویی می  تنگی سینه  احساس  ، سخت فشار هوا و کمبود اکسیژن  دلیل 

 شود.  خفه  که

  قرآن  از معجزات  تشبیه  این  که  شده  ، روشن جدید علمی  با اکتشافات  که  است  گفتنی

  قرآن  نزول ، در عصر پرداخته  آن  بیان  به  آیه  این  که  ای علمی  باشد زیرا حقیقت می  کریم

  فراخوانده  اسالم  سوی به  را که  کسی  معنوی  ، حال آیه  ! این نبود. آری  شده  شناخته  کریم

  تشبیه  کسی  حسی  حالت  ی به  است  شده مقدر  گمراهی  وی  برای  که شود ی درحالی می

  کند، گویی می  تنگی سینه  احساس  سخت  آسمان  سوی  به  رفتن از باال  کند که می

شود در  می  تنگی  نفس  باال سبب  صعود به  که  معنی  بگیرد و این  خواهد خفقان می

معجز   آیه  این  شود؛ آوردن می  نبود. خاطر نشان  شده  شناخته  کریم  قرآن  روزگار نزول

  بس  آغاز گردید، پیام  مشرکان  از سوی  معجزه  درخواست  با بیان  که  فقره  این  در سیاق

كسانيخداوندرجسگونهاين» دارد.  همراه  به  روشنی بر آورندنميايمانكهرا

 فاقد خیر باشد.  که  است  ، یا هر چیزی ، یا عکاب ناپاکی و  رجس: پلیدی «اندازدمي

  

ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ 
 بر  مؤمنشان  و همراهان صپیامبراکرم  که  یعنی: راهی «پروردگارتوستراهواين»

در   وانحرافی  کجی  و هیچ «استمستقيمكه»  است  پروردگار عزوجل  هستند، دین  آن

  فهم  دارای یعنی:«پذيرندپندميكهگروهيخودرابرايماآياتهرآينه»  نیست  آن

«.ايمكردهبيانروشنيبه»هستند   وی  خدا و رسول  از سوی  پندپکیری  و درك

  

چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ               ڎ  ڎ  
دارالسالمنزدپروردگارشان»پکیرند  پند می  که  گروهی  این  یعنی: برای «آنانبراي»

  و نامالیماتی  ناخوشی از هر  سالمتی  ، سرای بهشتزیرا   است  دارالسالم: بهشت «است

  با سیر در صراط مستقیم  هستند که  سالمتی  سرای  این  رو مستحق از آن  و مؤمنان  است
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ولي»اند  مانده  باقی  سالم  و کجروی  انحراف  از آفات او یعنی:  «استآنانو

درآیند   بهشت  به  درحالی  که  تا آن  است  امر آنان  مددکار و کارساز و متولی خداوند

  نیک  اعمال  سبب  یعنی: به «كردندميآنچهسبببه»ایمنند   ای و ناخوشی  از هر ستم  که

 . شان و پاکیزه

 

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ    گ  گ  ڳ  

  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہہ  ھ       

ھ  ھ  ھ  ے  
كندآنانخداوندهمهكهوروزي» حشر يكجا  را در  بشر و جن  یعنی: همه «را

آدمياناز»  جنی  شیطانهای  یعنی: ای «جنيانگروهاي»فرماید:  محشر گرد آورد، می

  پیروان  کردید تا درحکم  را اغوا و گمراه  بسیاری  یعنی: از آنان «بسيارگرفتيدپيروان

ازدوستانو».  را با شما یکجا حشر کردیم  ، ما نیز آنان شما شدند، در نتیجه آنها

  تعالی  حق  فرموده  آن  به  ، در پاسخ از کفار انسی  یعنی: پیروانشان «گويندميآدميان

بهره»گویند:  می همديگر از ما شديمپروردگارا! ،  از آدمیان  جنیان  برداری بهره «مند

  که: چون  است  این  ازجنیان  آدمیان  مندی اما بهره  است  آدمیان  از پیروی  شان رفتنگ لکت

  لکت  گناهان  فروافتادند، از آن  پکیرفتند و در گناهان  را از جنیان  گناهان  دهی آرایش

  را در القائاتشان  ، جنیان قطارانشان وهم  جاهلیت  اهل  مند شدند، همچنان بردند و بهره

 در  هم  و عرافان  بردند و کاهنان می  لکت  خویش  تصدیق  کردند و از این می  صدیقت

به»یافتند  می  دنیا دست  های از بهره  چیزی  ، به برابر آن مقرربرايكهميعاديو ما

  گکشته بر  خوردن  حسرت  نوعی  . این قیامت میعاد روز  یعنی: به «،رسيديمبوديداشته

  را در دنیا تککیب  آن  که  است  ای الهی  میعادگاه  فرارسیدن  به  از سویشان  رافیو اعت

مي»کردند.  می آتشخدا   و منزلگاه  یعنی: اقامتگاه «شماستجايگاهدوزخفرمايد:

  که  وقتی  مگر در آن«خدابخواهددرآنيدمگرآنچهجاودانه»  شماست  شما و دوستان

  به  سوزان  از عکاب  که  اوقاتی  بخواهد. یا: مگر در آن  دوزخ را در  تان، نبودنخداوند
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  به «داناستپروردگارتوحكيمگمانبي»درآیید   جوشان  آب سرد زمهریر یا  عکاب

 دهد. می  انجام  دشمنانش و  با دوستان  که  آنچه

سزاوار   کس هیچ  برای»رمود: ف  آیه  بر این  ای در تبصره ك عباس ابن  که  است شده  روایت

  خود به  از پیش را  و آنان  کرده  حکم  در مورد خلقش  عزوجل  بر خدای  که  نیست

را  خدا  حکم  کسی نباید  که  است  این ك عباس مراد ابن«. فرود آورد  یا دوزخ  بهشت

  د که: جایگاهبگوی  قاطعانه و  کرده  یا کافر ی پیشگویی  از مؤمن  ی اعم  در مورد کسی

 . است  یا در دوزخ  ی مثال ی در بهشت  فالن

  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ           ۇ  ۇ  
 گونه  یعنی: این «كنيمديگرمسلطميرابربعضيازستمكارانبعضيگونهواين»

سلط دیگرم  را بر بعضی  از ستمکاران  و نیز بعضی  انس  را بر ستمکاران  جن  ستمکاران 

  ستمکاران از  است: بعضی  این  کشانند. یا معنی  ذلت  کنند و به  را هالك  تا آنان  کنیم می

 «كردندميكيفرآنچهبه»؛  دهیم می دیگر قرار  بعضی  یا پیروان  ، دوستان را در دوزخ

کار وکردار کفرآمیز و   سبب  دیگر، به بر بعضی  از ظالمان  بعضی  ساختن یعنی: مسلط

  که  شنیدم  صالح  ازسلف»گفت:   که  است شده  روایت  . از اعمش است  آلودشان گناه

  حاکم  را بر مردم  مردم  بدترین  عزوجل  فاسد شود، خدای  زمانه  گفتند: چون می

گیرد  می  دیگر انتقام  از ظالم ظالمی  که  دیدی  هرگاه»گفت:   عیاض  بن فضیل«. کند می

 «. تماشا کن  وشحالیبپاخیز و با خ  پس

  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  

ۈئ  ېئ   ېې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
انسجنگروهاي»  از باب  آنان  ، به کنیم را محشور می  آنان  که  یعنی: روزی «و

ميان»!  و انس  جن  گروه  گوییم: ای می  سرزنش  از فرستادگانيشآيا شمابرايما

بيمروزتاناينمرابرشمابخوانندوازمالقاتآياتنيامدندكه  «دهند؟شمارا

 و جن  را بر انس خداوند  کتابهای  نزد شما نیامدند که  از انس  آیا فرستادگانی یعنی:
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 و خلف  سلفدهند؟ زیرا جمهور   بیم  روز قیامت  کنند و شما را از مالقات  تالوت 

  طایفه  سوی به  پیامی  فقط حامل  و جنیان  است  نشده  مبعوث  پیامبری  از جن  برآنند که 

 «كرديمگويند:برخوداعترافمي»شنوند.  می  را از پیامبر انسی  آن  هستند که  خویش

  حقیقت  این  به  از سویشان  اقراری  کردند. این  ما ابالغ  را به  آمدند و پیامت  پیامبران  که

و»  است  گردیده  واجب  پیامبرانش  در فرستادن  بر آنان  عزوجل  خدای  حجت  که  است

  را به  خود، آنان دنیا با آرایشها و زینتهای  زندگی «بوددادهرافريبدنياآنانزندگي

  این  انجا کهبد گروید تا  آن  سوی به  ، دلهایشان بود بنابراین  گردانیده  خود مشغول

وبر»  باز داشت  ایشان  به  و از ایمان  کشانیده  پیامبران  تککیب  سوی را به  ، آنان گرایش

  که  و آیاتی  تعالی  حق  مرسل  پیامبران  در دنیا به «اندكافربودهدادندكهخودگواهي

 . است  ضد خودشانبر   آنان  از سوی  دیگری  گواهی  بودند. این  با خود آورده  ایشان

  

ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
توكهاستآنسبببه»  آیات  و خواندن  پیامبران  فرستادن «اين» پروردگار هرگز

رويكنندههالك از غافلمردمكهدرحالينيستستمشهرها  ! آری «باشندآنها

  ستم  که  است  زیرا او برتر از آن  نیست  تمس شهرها به  مردم  کننده هالك  عزوجل  خدای

  این سزاوار  کند که می  هالکشان  و فقط در صورتی  امتها عکر نمایانده  به  کند بلکه

پندار و   ، پرده مردم  سوی و امید به  بیم  حامل  پیامبران  باشند و او با فرستادن  هالکت

 خداوند است:  این  دارد. یا معنی برمی  آنان  را از جلو روی  خبری و بی  غفلت

بر   حجت  برپاکردن اند، مگر بعد از کرده  که  ستمی  سبب  به  شهرها نیست  کننده هالك

 . آنان

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
و   جن  از دو گروه  هریک  برای «استدرجاتيكاروكردارشانطبقهريكوبراي»

ی   دوزخ یا  ی در بهشت  متفاوتی  و مراتب  ، درجات اعمالشان  ب، برحس در آخرت  انس

 هللرحمهماای ومحمد   ابویوسف «نيستكنند،غافلميازآنچهوپروردگارت»  است
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  داده  پاداش  تعالی  حق  نیز در برابر طاعت  که: جنیان  اند بر این کرده  استدالل  آیه  با اینی 

 شوند. رد میوا  بهشت  شوند و به می

  

ٺٺ  ٺ   ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ             ڀ  ڀ  ٺ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
نیاز  بی  از خلقش  سبحان  یعنی: خدای «استرحمتوصاحبوپروردگارتوغني»

  رساند، نه می  نفعی  وی  به  ایمانشان  ، نه عبادتشان  به  دارد نه  نیازی  خودشان  به  ، نه است

  و مهربانی  رحمت  صاحب  ، بر آنان نیازی بی  اما با وجود این  زیانی  وی  به  کفرشان

و   فضل  بیانگر منتهای ، خود نیازی بی  با وجود کمال  بر ایشان  وی  رحمت  ، که است

تا   است  کرده  مکلف  چندی  تکالیف  را به  آنان  که  اوست  و از رحمت  است  وی  کرم

 «بردميبخواهد،شماراازمياناگر»قرار دهد   همیشگی  منافعی  در معرضرا   ایشان

شما»!  نافرمان  بندگان  کند ای می  کن ریشه  و با عکاب از  یعنی: بعد از نابود «وبعد

بخواهدهركه»  ساختنتان شما   به  نسبت  که  از آنان «سازدميجانشين»  از خلقش «را

ازكههمچنان»یرترند پک  در برابر او فرمان   به «ديگرپديدآوردقومينسلشمارا

 اند.  نوح  کشتی  ، سرنشینان قوم  قولی: مراد از آن

  

ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
  آخرت در  و مجازات  در قیامت  از برانگیختن «شودميدادهشماوعدهبهقطعاآنچه»

وشما»کند  نمی  وعده  خلف زیرا خداوند  ور حتمط و به  ناخواه خواه «استآمدني»

گویند:  می  اعراب کنید.  توانید مرا درمانده و نمی  من  از عکاب «نيستيدگريزنده

بگریزد و او نتواند خود   وی از نزد  که  گاه ؛ آن« ساخت  مرا درمانده  فالن: فالن  عجزنیأ»

 مات من»گفتند:  می  که  است  پندار مشرکان  نای  تعبیر رد کننده  برساند. این  وی  را به

سعید  از ابی«. در برد  به  شد وجان  ابدی  فنای  مرد؛ در حقیقت  : هر کسفقد فات

  يا بن »فرمودند:   شریف  درحدیث صخدا  رسول  که  است  شده  روایت  خدری
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وما   آلت  نام توعدونإ  بيده  نفيس ، والذي  تىاملو  من  نفسكمأفعدوا   تعقلون  كنتم  نإ،  آدم

  هستید، خود را از مردگان  و اندیشه خرد  ! اگر شما اهل آدم  فرزندان  ای بمعجزين:  نتمأ

  اید البته شده  داده  وعده  ، آنچه اوست در ید  جانم  که  ذاتی  آن  بشمارید زیرا سوگند به

 «.نیستید  و شما گریزنده  است  آمدنی

  

چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ڃ  چ    چ  چ 

ژ  ژ  ڑ       ڑ  
دو   دارای  جمله  این «كنيدعملخويش!برحالتمنقوماي» صپیامبر  ای «بگو»

 است:  معنی

  هدایت  بر جاده  پندارید که کنید، اگر می  هستید پایداری  که  و روشی  راه  ی بر همان 1

 هستید.  روان

 بفشارید.  پای  تان دهید و بر کفر و دشمنی  انجام  شماست  در توان  ی هرچه 2

  ، بر راه بدهم  اهمیتی  کفرتان  به  که  آن شما و بی  پروا به بی  هم  من «امكنندهنيزعملمن»

خواهيدزوديبه»  و برقرار هستم  خود پایبند و پایدار و مقاوم  و برنامه  و روش

كه»  خواهید دانست  زودی و به  بر باطل  کسی و چه  است  برحق  کسی چه «دانست

  سرای  فرجامی دنیا ونیک  در سرای  زمین  و وراثت  یعنی: پیروزی «سراپسنديدهعاقبت

آن»  آخرت كيستاز یعنی:  «ستمكارانگمانبي» شما؟  یا از آن  ماست  آیا از آن«

کرد   محقق  پیامبرش  را برای  اش وعده  عزوجل  دای! خ آری «شوندرستگارنمي»  کافران

گشود و او را بر   وی  را برای  مکه  گردانیده مسلط  مخالفانش  های و او را بر سرزمین

اینها در   مسلط گردانید و همه  العرب جزیره  و بر کل  غالب  قومش  کنندگان تککیب

نیز،   ایشان  خلفای  در دوران  ایشان  داد و بعداز حیات  روی ص حضرت  آن  حیات

 گردید.  فتح  دیگری  بزرگ  شهرها و قلمروهای

  تحدی تعجیز و  انکار و هشدار را که  ادبی  های از شیوه  یکی  سبحان  خدای  آیه  در این

 . است  کار برده نیز دارد، به  دیگری  های نمونه  کریم  و در قرآن  است
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ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ گ گ گ گ ک  ک  ک ک

ڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ   ھھ   ھ  ے  ے  ۓ  
خود   برای  جاهلیت  اهل  را که  چند از احکامی  انواعی  عزوجل  ، خدای ذیل  در آیات

خداوندازوبراي»از:   است  عبارت  اول  نوع  گکارد، که می  بودند، در میان  کرده  اختراع

پندارخودشدندوبهقائلاي،بهرهاستخوداوآفريدهكهانيوچهارپايزراعت

 «ايمكردهمامقرركهشركاييبرايسهموايناستهللابرايسهمگفتندكه:اين

  های و نسل  درختان  و میوه  خود از کشت  از آنچه خداوند  برای  یعنی: کفار عرب

کردند،  می  و میهمانان  مسکینان  را صرف  آن  رر کردهمق  ، سهمی آفریده  چهارپایان

  را صرف  وآن  اشیا مقرر کرده  از این  ای خود نیز بهره  باطل  خدایان  برای  گونه همین

  بتان  به  یافته  اختصاص  اموال  کردند و چون می  آنان  آستان  و خدمتکاران  بتان  متولیان

  بتان  مصارف  وجوه  و به  برداشته بودند،  خدا مقرر کرده  برای  که  شد؛ از سهمی می  تمام

  از سهم  . یا اگر چیزی نیاز است بی  وجوه  گفتند: خداوند از این افزودند و می می

گفتند:  و می  خود واگکاشته  حال  را به ، آن آمیخت می  در هم  بتان  در سهم خداوند

را   ، آن آمیخت در می خداوند  در سهم  بتان  ماگر از سه  ندارد. ولی  نیازی  خدا بدان

خدابود،بهشركايشانخاصآنچهپس»نیازمندند.   بدان  گفتند: بتان و می  جدا کرده

  در آنها را مشروع  اموال  صرف خداوند  رسید که نمی  مصارفی  یعنی: به «رسيدنمي

بهخاصآنچهولي»  انمیهم  و اطعام  رحم ، صله صدقه  ، همچون گردانیده بود، خدا

  ساالران و بت  بتان  دستگاه  مربوط به  را در مصارف  یعنی: آن «رسيدميآنانشركاي

  خود را بر خدای  باطل  خدایان  که  در این «كنندميبدحكمچه»کردند  می  مصرف

  گونه دهند. قطعا این یم  توانا ترجیح  را بر خالق  ناتوان  و مخلوقی  برگزیده  سبحان

 امر  آنها را بدان  نه خداوند  ، که است  متکی  ، صرفا بر پندار غلط آنان اعمال و  سخنان

 . است  گردانیده  مشروع  را برایشان  ای بندی همچو تقسیم  ، نه کرده
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ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى   
  شیاطین  که «گونهواين»بود از:   عبارت  جاهلیت  اهل  کرده اختراع  از احکام  دوم  وعن

  مشرکان  را در چشم  بتان  دیگر برای  و سهمی خدا  برای  سهمی  دادن  اختصاص

 «آراستندرافرزندانشانقتلازآناندرنظربسياريشركايشان»  گونه آراستند، همین

راتاآنان» دادند  نیکو جلوه  و دلشان  را نیز در چشم  زشت  عمل  این  ینیعنی: شیاط

و   کنند، با کشتن  را هالك  گناه بی  و پسران  دختران  ، آن یعنی: تا سرانجام «كنندهالك

و نابود   هالك  کردنشان گمراه را با  ، مشرکان . یا شیاطین آنان  ناحق به  گورکردن به زنده

  و در نتیجه «راشاندينبرآنان»  شیاطین «سازند»برهمو   و درهم «تامشتبهو»کنند 

  ، فرق نیست  مشروع  که  ، با آنچه است  مشروع  برایشان  که  آنچه  نتوانند میان  آنان

  داران و پرده  از کاهنان  بتان  :مراد از شرکا در اینجا، خدمتکاران اند گفته  بگکارند. بعضی

 آنها و کشتن  درآمدن  اسارت  یا به  نیازمندی  را از بیم  دختران  کردن گور به زنده  کهاند 

  نام به طور  آراستند. همین می  مشرکان  و دل  ، در چشم فقر و درویشی  را از بیم  فرزندان 

ذکر  را  معین  تعداد )عددی  این  آنان  اگر به  کردند که سوگند یاد می  بزرگ  خدای

  که چنان کنند می  او قربانی  را برای  از آنان  نماید، یکی  کردند( از اوالد پسر عنایت می

  برآمد، و سرانجام ص پدر پیامبر اکرم هللعبدا  نام به  نکر کرد و قرعه  ، چنین عبدالمطلب

خدا»شد   منصرف  وی  صد شتر، از ذبح  دادن  او با فدیه اگر چنينخواستميو

  سرزد، بر اساس خداوند تکوینی  اراده  به  آنان  از سوی  جنایت  یعنی: این «كردندنمي

باآنانپس»  داناتر است  آن  او خود به  که  حکمتی ميآنچهرا  «بندندواگذارافترا

  تو زیانی  اعمالشان به  زیرا این ؛ را رها کن  سبحان  بر خدای  شان و افترابستن  یعنی: آنان

 د.رسان نمی
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
وچهارپايانوگفتند:اين»بود:   این  جاهلیت  اهل  ساختگی  احکام  از انواع  سوم  نوع

  صاصما اخت  بتان  زیرا به  ( است )قرنطینه  و ممنوع  یعنی: حرام «استممنوعزراعت

و  «خودشانزعمبخورد،بهنبايدازآنكس،هيچمابخواهيمكهوجزكسي»دارد 

و»را داشتند   اموال  از آن  استفاده  منحصرا حق  بودند که  و مردان  بتان  خدمتگزاران  آنان

  است  عبارت  و آن«استشدهآنهاحرامبرپشتسواريكهديگراستچهارپاياني

از   پس 1بودند.  عصر جاهلی  توتم  نوعی به  که«  حام»و «  سائبه»، « بحیره«  ز: حیواناتا

و»کردند  می  را تحریم  از چهارپایان  نوع  بار بر این  یا حمل  ، سواری جهالت  روی

  از چهارپایان  سوم  نوع  این «گيرندنميخدارابرآنهانامكهاستديگريچهارپايان

و   بتانشان  نام آنها را به  که  است  چهارپایانی از:  عبارت  و آن  است  آیه  در این  شدهذکر

  که  است  این  اند: مراد آیه گفته  . بعضیخداوند  نام به  کردند، نه می  ذبح  آنان  برای

  نامآنها   رفتند تا بر پشت نمی  هم  حج  مناسک  به  چهارپایان  سوار بر این  آنان  حتی

برخدامحضبه»را ببرند  خدا از   اعمال  این  خود که  ادعای  یعنی: در این «افترا

راآنانزوديخداوندبه»بستند  و بر خدا افترا می  گو بوده  دروغ ، است خدا  دین

«.بستند،جزاخواهددادميافتراكهبرابرآنچهدر

  

 ڄ  ڄڃ  ڃڃ  ڃ  چ   ڄ ڦ  ڦ  ڄ   ڦ ڤ  ڦ

ڌڌ  ڎ    چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ
آنچه»   چهارپایان  شکم  های مراد آنها جنین «استچهارپايانايندرشكموگفتند:

وبر»  است  حالل آنها  یعنی: فقط برای «ماستمردانخاص»بود «  سائبه»و «  بحیره»

و مانند   ، همسران خواهران ، از دختران  اعم  زنان  همه  مرادشان «استماحرامهمسران

  مردان  را برای  آن  بود که  حیوانات  مراد آیه: شیر آن  برآنند که  بودند. بعضی  آنها از زنان

                                                 
1

 «.101 مائده/»تفسير   د بهكني  نگاه 
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  آن  در شکم  که  یعنی: اگر جنینی «باشدواگرمرده»گردانیدند   حرام  زنان  و برای  حالل

و  «شريكند»  مرده  یعنی: در جنین «درآنهمهآنانپس»باشد   ، مرده است  چهارپایان

اگر »فرمود:   که  است  شده  روایت ك عباس از ابن خورند. می  هر دو از آن  مرد و زن

را داشتند   از آن  تناول  حق  کردند و فقط مردان می  را ذبح زایید، آن نر می  گوسفند، جنین

  ، مرده کردند و اگر جنین نمی  و ذبح  را رها کرده  زایید، آن می  ماده  و اگر جنین  زنان  نه

  آیه  در این  تعالی  حق  که بودند چنان  شریک  در آن  همه  و زنان  مردان شد، متولد می

جزاخواهددادآنانوصفزوديخداوندبه»«.  است  فرموده  در  زودی یعنی: به «را

او»خواهد داد   مناسب  سزای  آنان  به  شان اختراعی  و احکام  سخنان برابر این زيرا

  عقیده  به «داناست»  خویش  و مقدرات  و شریعت  و اقوال  در افعال  است «حكيم

 خواهد داد.  وجه  کاملترین  را به  همه  جزای  پس  خویش  خیر و شر بندگان  واعمال

  

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ   ک ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ

ڱ  ڱ  ڱ   ڳ
 گور  به  زنده با «كشتند»خود را   یعنی: دختران «خودرافرزندانكهكسانيههرآين»

روي»  کردنشان نادانيسفاهتاز زيانكار»  یا شرعی  عقلی  حجت  از روی  نه «و

  و کم  جهل  روی از  ! آنان . آری است  و نادانی  خردی ، کم مغزی سفاهت: سبک «شدند

  ، نه است  فرزندانشان  دهنده  روزی  که  است خداوند  این  ندانستند که  خردی

بود،حرامدادهروزيشانراخداوندآنچه»  که  نیز زیانکار شدند کسانی «و»  خودشان

روي»نامیدند  می « سائبه»و «  بحیره»آنها را   که  از چهارپایانی «كردند بهاز افترا

درحقيقت»  است  نکرده  حرام اشیا را  از اینچیز   هیچ  سبحان  زیرا خدای «خداوند

راهگمراهآنان   های ساختن  حرام  در این  صواب  راه  سوی به «نبودنديافتهشدندو

 . خویش
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  اعراب  از جهالت  که  داری  اگر دوست»فرمود:   که  است شده  روایت ك عباس از ابن

را  ﴾...ڈ  ژ   ڈ ڎ﴿انعام:   رهاز سو  بعد از صدوسوم  آیات  پس  شوی  آگاه

 «. بخوان

  

 ہ  ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ڱ  ں  ں

ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ   ھ  ھ  ھ   ھے  ے

ۈۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
اوست» بدون»بر ستونها   شده  یعنی: برداشته «دارداربستباغهايكهكسيو و

نیستند   بر ستونها برافراشته  را که  زمین  بر روی  شتهفروگکا  یعنی: درختان «راداربست

آورد»   بر روی  که  است  (، درختانی دار )معروشات داربست  قولی: درختان به «پديد

شود  ستونها برپا می  وسیله ، یا به و خیار و غیره  شود، مانند انگور و خربزه می  پهن  زمین

  که  است  (، درختانی )غیرمعروشات  داربست  بدون  فرو غلتد و درختان  ها بر آن تا شاخه

وپديدآورد»دار  ستون  و سایر درختان خرما  باشد، مانند درخت  خود ایستاده  بر ساق

و   وبار و طعم یعنی: بر «استگوناگونآنمحصوالتراكهخرماوزراعتيدرختان

  خدای  سان . بدین است  خورند، گوناگون می  از آن  که  یا گوشتی  و دانه  آن  و میوه  لکت

  اش ، مهربانی است  بشر آفریده  نوع  برای  که  لکتهایی طعمها و  گوناگونی  با این  عزوجل

ديگرويكبهشبيهوانارراكهوپديدآوردزيتون» گکارد می  منت  را بر بندگانش

بخوريداز»  ( گکشت22)  در آیه  اهیممف  خود. تفسیر این و طعم  در رنگ «اندغيرشبيه

درآنوحق»نرسید   پختگی  به  میوه  آن  هرچند که«دادميوهچونآنهايميوه را

آنبرداريروزبهره بدهيداز و   کشت  زکات  ادای  فرضیت  مبین  آیه  قولی: این  به«

و   کشت  و چیدن  روز درویدن تا در  است  واجب  دیگر: بر مالک  قولی  . به است  میوه

،  مشت  یک  ؛ چون از آن  حاضرند، مقداری  محصول  بر سر چیدن  که  ، بر مساکینی میوه

  این  به  با تمسک :ابوحنیفه  نکند. امام  را محروم  بدهد و آنان  و مانند آن  دسته  یا یک

  روایت كعمر مورد از ابن  را در این  آن  بخاری  که  ای نبوی  حدیث  بودن  عام و  آیه
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 باشد  مواد خوراکی  روید، چه می  از زمین  که  را در هرآنچه  زکات  ، پرداخت است کرده

  درخت  خشک  و انجیر و شاخه  تازه  و سبزیجات  خشک  و علف  ی بجز هیزم  یا غیرآن

  روایت  به  شریف  حدیث  . آن است  دانسته  شکر ی واجب ( و نی بوریا )اقارون خرما و نی

  که  و در آنچه  دهد، عشر است می  را آب  آن  آسمان  که  در آنچه»است:   این كعمر ابن

 «. عشر است  شود، نصف می  آبیاری آبکش  دلو و چرخ  وسیله  شتر یا به  وسیله  به

مگر در  ، نیست  واجب  و میوه  در کشت  که: زکات  است  جمهور فقها بر این  اما رأی

  قول ی به  زکات  وجوب  باشد. وقت  کردن ذخیره  و قابل  غکایی  برداری بهره  قابل  که  آنچه

ولي»  است  کردن درو یا روز  ی روز چیدن  است :ابوحنیفه  همانا رأی  که  راجح

دوستكاراناسرافاوكه»  دادن  یا در صدقه  یعنی: در خوردن «نكنيداسراف را

 اند. و از حد در گکشته  کرده  را پایمال  حق  زیرا آنان «ندارد

  بن  قیس  بن  ثابت  درباره ﴾...ۈ ۆ﴿  گوید: آیه می  نزول  سبب  در بیان  جریج ابن

  نزد من امروز  کس خود را چید و گفت: هیچ  نخلستان  خرمای  شد که  نازل  شماس

و  دست  چنان را با  مردم  تا شامگاه  پس  کنم می  او را اطعام  که  آید مگر این نمی

 نماند.  باقی  خودش  چیز برای  هیچ  کرد که  اطعام  ای دلبازی

  

ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى       ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ   ۇئ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ   
دهندهوفرشكركوحيواناتباركش،حيواناتونيزپديدآوردازچهارپايان»

  آورد که را پدید  ای گانه هشت  ، اصناف شما از چهارپایان  برای  یعنی: خداوند متعال «را

  حموله: حیوان اند. دهنده و فرش  باربردارنده  که  کند، در حالی ذکر می  بعدی  در آیه

  برای  آن  وکرك  از مو و پشم  مردم  که  است  اما فرش: حیوانی  شتر است  ، یعنی باری

  اند وفرش: شتران  سال بزرگ  ؛ شتران حموله اند: گفته  سازند. بعضی می  خود فرش

دادهشماراروزي» اشیاء  از این «هللاازآنچه»شود  نمی  بر آنها بار حمل  که  خردسال

  کردند؛ با تحریم  مشرکان  که چنان «نكنيدپيرويشيطانبخوريدوازگامهاياست

هرآينه»  نگردانیده  او حالل  که  آنچه  ساختن  و حالل  نکرده  حرام خداوند  که  آنچه
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و   متهم  امر دینتان را در  لعین  شیطان  همیشه  پس «آشكاراستشمادشمنياوبراي

 بدانید.  محکوم

  

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ    ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
  این  در شکم  گفتند؛ آنچه  و یارانش  عوف  بن  : مالک است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  است  حالل آنها  ، لکا فقط برای ماست  مردان  خاص  است«  سائبه»و «  بحیره«  چهارپایان

 گردید:  نازل  باشد پس می  ما حرام  و بر همسران

جفتهشت»  و پشم  کرك  دارای  و حیوانات  بارکش  شما از چهارپایان  برای «آفريد»

«  زوجان«  آن  و به  دیگر است  آن  جفت  از نر و ماده  فرد را زیرا هریک  یعنی: هشت «را

واز»اند  پشم  دارای  گوسفندان . ضأن: نر و ماده «ازگوسفنددوقسم»شود  می  گفته  هم

  کوتاهی  گوشهای  که  است  گوسفند موداری ، ضأن  . معز: برخالف نر و ماده «بزدوقسم

ايناينآياخداوند» صپیامبر  ای «بگو»رد دا يا حرامدومادهدونررا كردهرا

راياآنچه»  است  و بز ماده  دو ماده: میش و بز نر و مراد از  مراد از دو نر: قوچ «؟است

در امر   بر مشرکان  ؛ انکار و توبیخ استفهام این «؟استبرگرفتهدردومادهآنرحمكه

را دربر   ماده  نر یا یک  از یک  بیش  حیوان  رحم ، یعنی: آیا است  حیوانات  این  تحریم

نظر شما  گردانید؟ اگر به می  را حالل  و بعضی  حرام را  از آن  چرا بعضی  گیرد پس می

باشد، و اگر نر   حرام  ای ماده  ، باید هر حیوان است  آن حرمت  سبب  حیوان  بودن  ماده

  رحم  که  باشد، و اگر هر چیزی  حرام  نری  ، باید هر حیوان است  آن  حرمت  سبب  بودن

  فقط جنین  باشند، نه  ها حرام جنین  باید همه  باشد پس  دارد حرام رابرمی  آن  حیوان

ازروي».  فاسد است  شما همه  و قیاس  علت  پس  ماده  حیوان  «خبردهيدعلممرا

  بر این  ای عقلی  دلیل  باشد لکا هرگاه  صادقی  خبر خبردهنده  مستند به  هک  علمی  یعنی: به

ی علیهما  و اسماعیل  ابراهیم  یا از شریعت  الهی  از کتب  صحیح  نقلی  ندارید پس  تحریم

  خدای  که  در این «اگرراستگوهستيد»بیاورید   خداوند متعال  از کالم و دلیلی السالم ی 

 . است  کرده  حرام راآنها   متعال
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از  بر خود  که  است  چیزهایی  در مورد آن  از اسالم  قبل  اعراب  بیانگر جهل  آیه  این

  و نه  چهارپایان  این  فرماید: ما نه می  عزوجل  خدای  کردند. یعنی می  تحریم  چهارپایان

  برداری بهره  برای را آنها  همه  ، بلکه ایم نساخته  آنها را بر شما حرام  از نتاج  چیزی

 . ایم آفریده  آدم بنی

  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک      کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
قسموهمچنين» بگو»  یعنی: نر و ماده «وازگاودوقسمازشتردو  ای «آفريد.

نرهاي» صپیامبر  حرامآيا را مادهاستكردهآنها آنچههاييا يا را، كهآنها را

  و توبیخی  انکاری  قبل  آیه  همچون  استفهام «؟استبرگرفتهدردومادهآنهايرحم

رمگ»بیاورید:   ای نقلی  ندارید، دلیل  تحریم  بر این  ای عقلی  دلیل  حاال که  پس . است

مستند   یعنی: اگر دلیل «كرد،حاضربوديد؟سفارشآنخداوندشمارابهكهوقتي

کرد،   حکم  تحریم  این  به خداوند  که  ندارید؛ آیا در هنگامی  در دست  ای علمی

در   عوف بن  مالک  که  است  پندارید؟ نقل می  آنها را حرام  شاهد بودید که حاضر و

 فرمودند: بگو، چرا سخن صخدا  . رسول نگفت  رد و چیزیک  سکوت  هنگام این

 . لکا آن شنوم می  ، من ندارم  گفتن  برای  حرفی  : تو بگو، من ؟ گفت گویی نمی 

استكسيچهپس»را خواندند:   آیه  دنباله ص حضرت  آنستمكارتر كهكساز

دروغ مردمبرخدا تا بيبندد اطالعيعلمهيچرا یعنی:  «بكشاند؟گمراهيهبو

  تعالی  باری  گرداند که  را حرام  بندد و چیزی  دروغ بر خدا  که  کس  از آن  کس هیچ

 دهد، ستمکارتر  نسبت  سبحان  خدای  و افترا به  دروغ  را به  ، و باز آن نکرده  حرام را  آن

قومخداونگمانبي»کردند   چنین  مشرکان  رهبران  که چنان  نیست راپيشهستمد

  به میرند، بر کفر می  که  گرفته پیشی  برآن  وی  علم  را که  یعنی: کسانی «كندنميهدايت

 اند. گردیده  مرتکب  از ستم  که  آنچه  سبب
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  دلیل  بدون را  تعالی  حق  های از آفریده  چیزی  که  است  کسی  گناه  بیانگر بزرگی  آیه  این

 کند. می  ریمتح  و سند صحیحی

  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  
ی زیرا   آیه  این  نزول  تا ساعت «استشدهوحيمنبهدرآنچه» صپیامبر  ای «بگو»

خورندههيچ»گردید ی   حرام  زهایی، چی آیه  این  بعد از نزول بر راآنكهايچيز

  بر من  است: درآنچه  این  ها. یا معنی از خوردنیها و آشامیدنی «يابمنميخوردحراممي

  چیزهایی  سنت  از طریق  زیرا وحی  یابم نمی  چیز حرامی  ، هیچ است  شده  وحی  از قرآن

  شده  وحی  چهارپایان در مورد  بر من  است: در آنچه  این  گردانید. یا معنی  را حرام

آن»  یابم نمی  چیز حرامی  ، هیچ است   از حیوان  مردار: عبارت «باشدمرداركهمگر

 غیر  اما خون  روان  یعنی: خون «ريختهياخون»باشد   نشده  ذبح  که  است  گوشتی حالل

  کبد و طحال  ماند و خون می  باقی  حیوان  در عروق  بعد از ذبح  که  خونی  ؛ چون ریخته

،  شده  آغشته  خون  به  ذبح  در هنگام  که  حیوان  از گوشت  )جگر و سپرز( و آنچه

گوشت»  است  و مباح  بخشوده ياپليداست»  یعنی: خوك «اينكهزيراخوكيا ،

  نام یعنی: به «باشدشدهدهبربرآنغيرخدانامذبحهنگامبهفسقازرويكهآنچه

  ، فسق و نافرمانی  در فسق  آن  مرتکب  فروروی  سبب  کار به  این  باشد. که  شده  ذبح  بتان

  جز آنچه»فرمودند:   که  است شده  روایت  عمر و عایشه ، ابن عباس شد. از ابن  نامیده

! آیه:  آری«. وجود ندارد  ریدیگ  حرام  هیچ ، ذکر کرده  آیه  در این  سبحان  خدای  که

  ذکر شد، داللت  که  در آنچه  بر انحصار محرمات ، ﴾...ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴿

  در مدینه  ، بعد از آن است  مکی  آیه  این  بود ی اما چون نمی  مکی  آیه  کرد ی اگر این می

و   ، متردیه ، موقوذه نخنقهاز: )م  عبارت  چهار چیز دیگر که«  مائده»  سوره  با نزول  منوره
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  درنده هر  اینها، تحریم  عالوه  به 1شد.  اضافه  فوق  ، نیز بر محرمات است ( نطیحه

  اثبات به ص اکرم رسول  نیز در سنت  و سگ  دار، خر اهلی  چنگال  دار، هر پرنده نیش

  این  وردنخ  به «ناچارخواهيوزيادهسركشيبدونكهكسيپس».  است  رسیده

پروردگارتو»  محرمات قطعا   محرمات از  مضطر و ناچار چنانچه  بر شخص «گردد،

 .2«استمهربانآمرزنده»کرد   تناول  یادشده

خوردند و  می را  چیزهایی  جاهلیت  اهل»فرمود:   که  است  شده  روایت ك عباس از ابن

  را برانگیخت  پیامبرش  عزوجل  ایخد  خوردند پس دانستند و نمی را پلید می  چیزهایی

  را که  نمود لکا آنچه  حرام خود را  و حرام  خود را حالل  کرد و حالل  را نازل  و کتابش

  و آنچه  است  ، حرام کرده  حرام  را که  و آنچه  است  ، حالل گردانیده  حالل  خداوند متعال

 «.نمود  را تالوت  کریمه  آیه  نای  گاه . آن است  ، بخشوده کرده  سکوت  از آن  که

  

ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ې    ې ۉ  ې  ې

ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   
بود،   کرده  حرام  بر یهودیان  را در تورات  آنچه  سازد که می  روشن  خداوند متعال  گاه آن

  استنادی  چه از کجا و با  جاهلیت  اهل  شود پس ذکر می  آیه  این در  که  است  محرماتی

  آمده  درتورات  آنها نه  تحریم  که  کردند درحالی  را بر خود تحریم  خاصی  چیزهای

 ؟ در قرآن  و نه  است

  که  است  شده  از مجاهد روایت «ساختيمراحرامداريوبريهودهرجانورناخن»

  شکافته  از هم  آن  پای  انگشتان  که  است  هر حیوانی دار: مراد از جانور ناخن»گفت: 

بود. او   حالل  ، بر یهودیان است  شکافته  آنها از هم  انگشتان  که  نباشد زیرا حیواناتی

  این  پس  است  شکافته  از هم  و گنجشک  خانگی  مرغ  پای  انگشتان  کند: چون می  اضافه

  پای  کف  اما چون خوردند آنها می  از گوشت  و یهودیانبود   حالل  ، بر یهودیان پرندگان

  یا حیوان  هر پرنده ، اینها و نیست  شده شکافته  انگشتان  و غاز، دارای  شتر، شترمرغ

                                                 

 «. مائده»  از سوره  سوم  تفسري آيه  كنيد به  نگاه 1

 . ( گذشت074)  آيه«  بقره»  در سوره« اضطرار»  و حالت« مضطر»تفسري  7
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  حرام  ندارند، بر آنان  ای شده شکافته  از هم  و انگشتان  ( بوده )سم  سپل  دارای  که  دیگری

پيه»«. بود گوسفند، و گاو از آنانآنو بر را   از: پیه  عبارت  که «كرديمحرامدو

و   پشت  تعالی پیه  حق  گاه آنها قراردارد. آن  شکمبه  بر روی  که  است  رقیقی  ها و پیه کلیه

دو،ياآنبرپشتمگرآنچه»فرمود:   استثنا کرده  تحریم  ها و استخوانها را از این روده

و از   حیوان  بدن  مواضع  در تمام «استچسپيدهاستخوانبه،ياآنچههاستبرروده

و   پیه  نوع  سه  این  پس  است  چسپیده  حیوان  دم  استخوان  به  زیرا دنبه  وی  دنبه  جمله  آن

كيفرآنانبهكردنشانستمسزايرابه»  تحریم «اين» نیست  حرام  ، بر یهودیان چربی

،  نشده  اعالم  حرام  گردید و در قرآن  حرام  بر یهودیان  که  اشیائی  ینیعنی: ا «داديم

  حرام  ، بر آنان و تجاوز یهودیان  و ستم  بر ظلم  کیفری  مثابه  به اما  هاست اساسا از پاکیزه

همانا»شد   گردانیده راستگوييمو بر   فوق  اشیای  تحریم  پیرامون  که  در خبری «ما

  کرده  ( آنها را بر خود حرام )اسرائیل  یعقوب  که  پندارشان  این  پس  تو دادیم  ، به یهودیان

  ، عادل دادیم  آنان  به  که  است: ما در کیفری  این  . یا معنی نیست  درست بود، اصال

 . هستیم

  

ٻٻٻپپپپ ڀڀڀڀ  ٺ   ٱٻ
تو   به  که  اموری  نتو را در ای  یعنی: اگر یهودیان «اگرتورادروغگوانگاشتندپس»

  مختلف  اقسام  را به  چهارپایان  که  ، دروغگو شمردند، یا: اگر مشرکانی نمودیم  وحی

را   و بعضی  از آنها را حالل  کردند و بعضی  ( تقسیم108ی  102)  در آیات  ذکر شده

هگستردرحمتيبگو:پروردگارشماصاحب»پنداشتند، تو را دروغگو شمردند؛   حرام

  کیفردادنتان  به  شتابش  شما و عدم  او به  و بردباری  حلم  اوست  و از رحمت «است

  شتابان  عکاب زیرا اگر سزاوار «شودنميبازگرداندهمجرماناوازگروهعقوبتولي»

  واسعه  رحمت  به نباید  انگاران دروغ  آورد پس را بر آنها فرود می  باشند، آن  و عاجل

 خاطر باشند. آسوده  عکابش  و از بیم  شده  فریفته  تعالی  باری

  قرآن  شیوه  و این  شده  گردانیده  پیوست  هم و امید( با  )بیم  و ترهیب  ترغیب  آیه  در این

 . است  آن  از آیات  در بسیاری  کریم
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 ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ ٺ  ٺ  ٺ 

ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ   ڃ  ڃڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
پراکنی:   شبهه و  مناظره  بر سبیل «بگويند»  و غیرآنان  قریش «مشركانزودباشدكه»

  خودسرانه «راوچيزيآورديمنميشركپدرانمانماونه،نهخواستاگرخدامي»

  اند، حق داده  انجام  آنچه  که  است  این  سخن  ایناز   مشرکان  هدف «كرديمنميتحريم»

فرستاد تا  می  پیامبرانی  پدرانشان  سوی به  سبحان  بود، باید خدای  نمی  و اگر حق  است

  نشمردن  و حالل  نگردانیده  او حرام  که  آنچه  تحریم  و ترك  شرك  فروگکاشتن  آنها را به

  بدان  ، این نکرده  چنین  تعالی  حق  هرگاه  تور دهند پس، دس گردانیده  او حرام  که  آنچه

گونههمينبههمآنانپيشينيان»  است بوده  راضی  اعمالشان  او از این  که  است  معنی

،  اساسی بی  های همچو حجت  به با استناد  هم  یعنی: پیشینیانشان «كردندتكذيب

  خویش  و عکاب «ماراچشيدندعقوبتكهآنتا»کردند   را تککیب  خویش  پیامبران

  آنان  به  سبحان  بود، خدای می  درست  آنان  اگر حجت  . پس فرود آوردیم  آنان را بر

نزدشما»چشانید  نمی  عکاب آيا آنهستعلميبگو: برايتا آشكاركنيدرا «ما

  شما و نیز به  شرك  به  بحانس  خدای  که دارید  دست امر در  بر این  یعنی: آیا دلیلی

  بدانید که  پس  نیست  ؟ قطعا چنین است  بوده  شما راضی  سازیهای سازیها و حرام حالل

  از شما داللت  خداوند متعال  بر خشنودی  وجه هیچ  به شما،  فساد از سوی  وقوع  صرف

شماجزاز»  یستاو ن  رضای  ، عین حال  در همه  تعالی باری  مشیت  که کند، چرا نمی

و   شما جز از پندار و خیال  که  است  این  حقیقت یعنی: «كنيدنميپيرويگمان

  و نادانی  جز جهل  خواستگاهی  که  پندارها و باورهایی کنید، نمی  فاسد پیروی  اعتقادات

جز»ندارند   و اشتباه شما نيستيدو   هم به  و خیال  یعنی: شما فقط دروغ «دروغگو

 بافید. می
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ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک
  شده  منقطع  آن  در پیشگاه  عکرهایشان  که «رساوروشنحجت» صپیامبر  ای «بگو»

آن»شود  می  هیچ  در برابر آن  ها، پندارها و توهماتشان و شبهه و  «خداونداستاز

  تعلیم  ا یکجا بدونشمار  همگی  که «خواستاگرخداميپس»  اوست  و ویژه  مختص

  و چون «كردميهدايتشماراقطعاهمه»کند،   ، هدایت و استدالل  و ارشاد و اندیشه

و   و اراده  انتخاب  در حوزه گردانید تا می  و مطاع  مؤمن  شما را خلقتا همیشه  فرشتگان

  از حکمت  باشید ولی  نداشته نقشی  ، هیچ و باطل  خیر و شر و حق  میان  تمییز دادن

  گردانید لکا در کسانی  آنها معلق  ی هر دو ی را بر اسباب  و گمراهی  هدایت  که  اوست

  که  را آفرید و در کسانی  ی هدایت  خویش  توفیق  را دارند ی به  هدایت  شایستگی  که

 را آفرید.  ی گمراهی  خویش  عدل  هستند ی به  سزاوار گمراهی

  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  گ  گ  گ  گ     ڳ    

ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۀ  ۀ  ہ
كهگواهان» صپیامبر  ای «بگو» اينهاكهايندهندبهميگواهيخودرا  «راخدا

پساستكردهحرام»شما را   پنداری  اشیای  یعنی: این همبياوريد شهادتاگر

شهادتتوباآنان»  و تعصب  گویی گزافه  و فقط از روی  عو اطال  علم  بدون«دادند

از»نشو   تسلیم  آنان  دروغ  گواهی  این  و به  نکن  را تصدیق  یعنی: تو آنان «نده و

تكذيبآياتكهكسانيهوسهاي را كسانيما و ايمانآخرتبهكهكردند

  آخرت  و به  ما بوده  آیات  انگاران  دروغ سردمدار  زیرا آنان «نكنپيرويآورند،نمي

ی   او از مخلوقاتش  یعنی: برای «دهندباپروردگارخودهمتاقرارميوآنان» ناباوراند

  خردهایی  که  کنی می  پیروی  از کسانی  چگونه  دهند پس قرار می  ی همتایانی  بتان  چون

 کنند؟. می  پیروی  ا و هوسشانو فقط از هو  بنیاد داشته و بی  سست  چنین این

  خویش  ، پیرو هوا و هوس الهی  آیات  کنندگان تککیب  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه

 نمودند. می  را تصدیق  الهی  کردند، باید آیات می  پیروی  هستند زیرا اگر از دلیل
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ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   

ېې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۉ  ې  ې  

ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   
بنگرد، ص خدا  رسول  مهر شده  وصیت  خواهد به می  فرمود: هر کس مسعود ابن

را بخواند: «  انعام«  از سوره« 151ی150«  باید آیات

پبياييدتاآنچه» صپیامبر  ای «بگو» ،براياستكردهبرشماحرامروردگارتانرا

شريكچيزيكهاين»اند از:  عبارت  الهی  محرمات  این «بخوانمشما او با را

قرارندهيد بر شما   تعالی  که: حق  است  این  چیز از محرمات  یعنی: نخستین«

پدروبه.»قرار ندهید  یکرا با او شر  چیزی  که  آفریده  آن  ، یا شما را برای گردانیده الزم

آنها   از نافرمانی  نهی  معنای  خود به  آنها و این  امر و نهی  با امتثال «كنيدومادراحسان

فرزندان».  نیز هست بيمو از را آنانامالقخود و شما ما روزينكشيد، را

  کشتن ؛ حرام  ، سومین ن. بنابرای است  موالیشان  بر عهده  بندگان  زیرا رزق «رسانيممي

خود را ی   فرزندان  جاهلیت  اهل  که  شویم . یادآور می . امالق: فقر است است  فرزندان

،  دختران  درخصوص  عالوه کشتند و به می  فقر و تنگدستی  ی از بیم  از ذکور و اناث  اعم

  یعنی: گناهان «فواحشبهو»کردند.  می  نیز اعمال  عار و ننگ  را از بیم  رفتار ظالمانه  این

باشدازآنآنچه»زنا و لواط   است  جمله  و از آن «نشويدنزديك» وآنچهآشكار

  . این پنهان  باشد، چه  علنی  و ناشایست  زشت  کارهای  آن  یعنی: چه «باشدپوشيده

كهنفسيوهيچ».  است  حرام  چهارمین حرامكشتنشخداوندرا ،استساختهرا

به   زنا در حال  ار تکاب  سبب به  آن  ، کشتن قصاص  به  نفس  کشتن «نكشيدحقجز

  شرع  که  است  اسبابی  همان  و این  است  ارتداد، از حق  سبب به  آن  و کشتن  احصان

بر   بسیاری  احادیث  که . چنان است گردانیده  را مشروع آنها  مسلمان  قتل  در باب  شریف

  در حدیث  که  است صخدا  از رسول مسعود ابن  روایت  جمله  ، از آن است  ناطق  آن

  من  خداوند و رسالت  بر یگانگی  که  مسلمانی  شخص  خون  ریختن»فرمودند:   شریف

  دار یا زن  مرد زن  سبب: زنای  از سه  یکی  مگر به  نیست  دهد حالل می  گواهی
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و از   کرده  خود را ترك  دین  که  کسی  و کشتن  نفس صقصا  به  نفس  شوهردار، کشتن

اينهاست».  است  ناحق  به  نفس  کشتن  پنجم  حرام  پس«. است  بریده  مسلمین  جماعت

آنها   و رعایت  آنها امر کرده  یعنی: شما را به «استكردهسفارشآنخداشمارابهكه

 را.  خداوند متعال  امر و نهی «شمابفهميدهباشدك»  است  گردانیده  را بر شما فرض

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
 «مگربه»نشوید   یتیم  مال  متعرض  وجه هیچ  یعنی: به «نشويدنزديكيتيممالوبه»

  ها و آن شیوه از  غیر آن  به  نسبت «نيكوترباشدهرچه»  شیوه  آن «كهاينحوه»و   وهشی

تازماني»باشد   نهفته  ، در آن وی  و رشد و نمو مال  یتیم  و نفع  صالح  که  است  ای شیوه

  یمیت  که  است  زمانی  و آن «خودبرسد»  جوانی  و سن  بلوغ  یعنی: کمال«حدرشدبهكه

را   رشدیافتگان  و روش  هنجار و راه به استوار و  ای ، شیوه خویش  مالی  در تصرفات

  یتیم  مال  ؛ خوردن حرام  ششمین  را. پس  کاران اسراف و  خردان بی  روش  کند، نه  دنبال

در  «بپيماييد»در دادوستد   تمام  عدالت  یعنی: به «قسطرابهوترازووپيمانه».  است

 . است  و وزن  از پیمانه  ؛ کاستن حرام  هفتمین  پس . خرید و فروش  نگامه

جزبهكسهيچ»   آن و از  شرعی  تکالیف  در تمام «كنيمنميتكليفقدرتوانشرا

در   افزودن و  پرهیز از کاستن  که  ای عادالنه  شیوه  و ترازو به  پیمانه  پیمودن  تکلیف  جمله

پس» 1، یا تعدیل ، یاجرح ، یا شهادت در داوری «گوييدسخنوچون» باشد  ممکن  آن

  خاطر رعایت باشید، لکا به  صواب  جویای  خویش  و در سخن «كنيدرارعايتانصاف

  را در پیش  ای و طرفدارانه  متعصبانه  ؛ روش کسی  دوری  انگیزه  ، یا به کسی  نزدیکی

  ی متمایل  اش خاطر دوستی ی به  دوستی  سوی ، به عدل و  حق  حساب  نگیرید و هرگز به

                                                 

و   در وي،جرح  و ايراد رشع   خاطر وجود عيب را به  كيس  شهادت  روايت، يا اداي  صحت  بطالن  به  حكم 1

 گويند.  را تعديل  شخ   لتعدا  به  حكم
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  و ستم  ی اجحاف  خود با وی  دشمنی  انگیزه  دادن دخالت  صرف  ی به  نشوید و بر دشمنی

  ، که دعوی  صاحب  آن «هرچند»و داد رفتار کنید   عدل  به  مردم  در میان  روا ندارید بلکه

؛  هشتم  حرام  با شما. پس «باشدقرابتصاحب» اوست  یا علیه  نفع  به  سخن

 . و نارواست  ناحق  به  دادن  و شهادت  گفتن دروغ

به» كنيدهللعهداو با   دیگری  در نکر، یا سوگند، یا هر امر حق  یعنی: هرگاه «وفا

با   ، درحقیقت است  آورده  اسالم  که  کسی  وفا کنید. همچنان  آن  عهد بستید، به خدا

  خدای عهد  ، تعبیر وفا به بنابراین  است  عهد بسته  وی  بر طاعت  عزوجل  خدای

  امر و نهیش در  بر طاعتش  و عهد وی  ربوبیتش  به  در اعتراف  عهد وی  ، شامل عزوجل

آنخداشمارابه» ذکر شد  که «اينها».  است  عهدشکنی  حرام  نهمین  شود. پس نیز می

  است  داده  آنها فرمان  ، شما را به مؤکد و محکم  نی: با امرییع «استكردهسفارش

 ، خود را باز دارید. کرده  نهی  شما را از آن خدا  و از آنچه «پندگيريدباشدكه»

 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  
  رضای  سرمنزل  به  رساننده  راهیعنی:  «منودرستراستراهاستاينوبدانيدكه»

از»  که  است  شما این  به  من  فرمان «پس»  است  راه  ، همین است  من  همانا دین  که  من

راههايپيرويآن از و پيرويكنيد   که  هایی واندیشه  یعنی: از ادیان «نكنيدديگر

جدااينكه»نید نک  کنند، پیروی می  را دنبال  متضاد و بینابینی  راههای را راههاشما

 هللا  راست  یعنی: از راه «هللاازراه»کنند  می  افگنند و منحرف یعنی: دور می «كنندمي

  که  عام  است  ، مفهومی کریمه  در آیه دیگر(  . تعبیر )راههای است  اسالم  همانا دین  که

و   بر بدعت  مبتنی  های شیوه  مامو نیز ت  و سایرملل  ، مجوسیت ، نصرانیت یهودیت  شامل

  دهمین  شود. پس انگیز و فساد آمیز می  انحراف  های بر هواها و اندیشه  و متکی  گمراهی

 .  است  غیرالهی  و روشهای  از راه  ؛ پیروی حرام

با  صخدا  رسول» فرمود:  که  است  آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف  در حدیث

  و مستقیم  راست  راه  فرمودند: این  کشیدند، سپس  خطی  ر زمینخود د  مبارك  دست
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  خط کشیدند وفرمودند: اینها راههای  آن  و چپ  از راست  خطوطی  گاه ، آن خداست

  سوی به  قرار دارد که  شیطانی  بر آن  که  مگر این  از آنها نیست  راهی  و هیچ  دیگر است

«. کردند  را تالوت ﴾...چ  چ  چ  چ  ﴿یمه: کر  آیه  گاه خواند. آن فرامی  آن

و از  «كنيدتقواپيشه،باشدكهاستكردهسفارشآنخداشمارابهكهاينهاست»

 و هوسها بپرهیزید.  هوی  پیروی

  به  خطاب  شریف  در حدیث ص اکرم رسول  که  است شده  روایت  صامت  بن از عباده

کند؟  می  بیعت  با من  آیه  سه  از شما بر مفاد این  یک  کدام»خود فرمودند:   اصحاب

  گاه شدند... آن  فارغ  آیه  هر سه  تا از تالوت ﴾...  ۓ    ڭ  ڭ﴿نمودند:   تالوت  سپس

  از آنها چیزی  و هر کس  است خدا بر  وی  آنها وفا کند، پاداش  به  فرمودند: هر کس

و هر   کیفر اوست  همان  ( دریابد، این مجازات )به او را در دنیا  عزوجل  کند و خدای  کم

مورد   را بدان  اگر خواهد، وی  که  با اوست  سروکارش  بیندازد پس  آخرت  به  را که  کس

  وصیت  ، ده اینها در مجموع  پس«. گکرد درمی  دهد و اگرخواهد، از وی قرار می  مؤاخکه

 . است  انسان  برای  الهی

را با   دوم ، آیه ﴾حئ  مئ ﴿را با   آیه  سه  از این  اول  آیه  تعالی  حق  که  کنیم می  مالحظه

  هریک  مناسبت  آورد، که  پایان به  ﴾ژ   ڑ ﴿را با   سوم  و آیه ﴾ڃ  ڃ ﴿

  هوش  به و تفکر کنند،  زیرا اگر انسانها تعقل  است  روشن  از آیات  از تعابیر در هریک

گرایند  می  تقوی  و به  پرهیز کرده  پند گرفتند؛ از محرمات گیرند و اگر آیند و پند می می

 . است  ساز دیگری از آنها زمینه  هر یک  پس

  

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     

ڱ  ں  ں
 محمد! به  است: ای  چنین  تقدیر سخن «داديمآسمانيكتابموسيبهگاهآن»

نیز   موسی  ، به کنیم  نازل صرا بر محمد  قرآن  که  از آن  لبگو؛ ما قب  مشرکان 

  دیگر نیزآمده  الهی  های ذکرشد، درشریعت  که  هایی ، توصیه بنابراین  دادیم  آسمانی کتاب
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  مفسران ﴾گ  گ  گ     گ ﴿  . است  با مشرکان  در مجموع  سخن  روی  . پس است

 اند: کرده  معنی  دو وجه  را به  جمله  این

 . رساندیم اتمام  ، به هاست شیوه  ترین و جامع  نیکوترین  که  ای شیوه  را به  ی تورات 1

  به  با پایبندی  که  را بر کسی  تا نعمت  دادیم  آسمانی  کتاب  موسی  منظور به  این  ی به 2

  اتمام  پایه  ی به  است  خود موسی  ی که  است کرده  نیکی  عزوجل  خدای  طاعت

بههمهكهاينوبراي».  برسانیم  چیز را همه  یعنی: احکام «كنيمبيانروشنيچيزرا

مالقاتبه»  اسرائیل یعنی: بنی «باشدتاآنانورحمتيهدايت»  تورات  که  این  برای «و»

  عزوجل و دیدار پروردگار  یعنی: رستاخیز و حساب «بياورندايمانپروردگارخويش

 محشر را باور کنند. در

  

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ
  که  آن  سبب  ، به است  یعنی: بسیار بابرکت «استمبارككتابي»  کریم  قرآن «واين»

ازآنپسايمكردهرانازلماآنكه»  است  و دنیوی  دینی  خیر و منفعت  دربرگیرنده

با   مخالفت از«كنيدوپرهيزگاري»  است  شما حتمی بر  از آن  و پیروی «كنيدپيروي

  مخالفت  رابپکیرید و با آن  اگر آن «شماباشدكه»  است  در آن  که  آنچه  و تککیب  قرآن

 «.قرارگيريد»  خداوند متعال «موردرحمت»نورزید 

  

ڭڭۇ   ۇ   ہ  ھھھ  ھ    ے  ےۓ  ۓڭڭ
طايفهفقطبردو»  و انجیل  یعنی: تورات «سمانيآكتابكه»  اعراب  ای «تانگوييد»

نازلپيش ما و»  نشده  نازل  هستند و بر ما کتابی  یهود و نصاری  که «استشدهاز

خبربي»  زبانهایشان  به  آنان  کتابهای  یعنی: از تالوت «آنانماازتالوتكهتحقيقبه

  ایم فهمیده نمی را  زبانشان  که ، چرا است  بوده  نها چهدر آ  که  دانستیم یعنی: نمی «ايمبوده

 . ایم کتابها نبوده  آن  و مخاطب
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در   مشرکان تا  است صبر محمد  قرآن  با فرودآوردن  بر مشرکان  حجت  مراد؛ اثبات

بود و ما از   گردیده  از ما نازل  قبل  بر دو امت  و انجیل  نگویند که: تورات  روز قیامت

 . بودیم  آنها غافل  نمضامی

  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې      ې  ى  ى  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ائائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ

ىئ  ی  ی               ی  ی   
اگركتاب» بگوييدكه: نازلآسمانييا از   پیش  بر دو طایفه  که چنان «شدميبرما

آنان»شد   مانازل از بوديميافتهراهقطعا  بیدارتر، فهمی  ؛ اذهانی زیرا ما اعراب «تر

  ازسوی  معکرتی  و چنین  سخن  ، چنین . بنابراین نیرومندتر داشتیم  ای راسختر و حافظه 

  مردود است ناوارد و  کلی ، به بر وی  قرآن  و فرودآوردن صمحمد  شما با فرستادن

حجتييبراكهتحقيقبهپس» جانبشما   یعنی: ای «استآمدهپروردگارتاناز

خود   پیامبر از میان  این و  کرده  نازل  روشن  کتابی  بر پیامبرتان ! خداوند عرب  گروه

ووهدايت»نجویید   توسل مردود و ناوارد  های و بهانه  باطل  عکرهای  به  پس  شماست

كسستمكارترازآنپس» پیرو آنند  که  بندگانی  رایب  الهی  کتاب  این «استرحمتي

پنداردوازآنهااعراضدروغ» اند مردم  برای  و هدایتی  رحمت  که«خداراآياتكه

ماازآياتراكهكسانيزوديبه؟كيست»شود  از آنها گمراه  و با رویگردانی«كند

«.كردخواهيممجازاتسختعذابيه،باعراضشانسببگردانند،بهميروي

 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  
اين» جز دارندآيا  پیامبر  رسالت  و ثبوت  را بر وحدانیت  یعنی: ما حجت «انتظار

 ، جز این این لکا بعد از  ایم کرده  را ابطال  شان نادرست  و باورهای  برپاداشته  ویشخ

 قبض  برای  مرگ  یعنی: فرشتگان «بيايندسويشانبهفرشتگانكه»ندارند؛   انتظاری 
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يا» میانشان  نهایی  داوری  برای  در روز قیامت «ياپروردگارتوبيايد»بیایند   ارواحشان 

نشانهبعضي بيايدهاياز تو  بر فرارسیدن  که  ها و عالئمی یعنی: نشانه «پروردگار

 یعنی: همان «پروردگارتوبيايدهايازنشانهبعضيكهروزي»کند  می  داللت  قیامت 

 ایمان  را به  آنان  که  است  هایی از نشانه  اند و عبارت پیشنهاد کرده  آنان  که  هایی نشانه 

با آنها   که « االرض  دابه»  و خروج  خورشید از مغرب  طلوع  کند؛ چون مجبور می  نآورد 

  سبب به«آنآوردنراايمانكسيبخشدهيچنمينفعي»روز:   گوید؛ در آن می  سخن

  که  است  روز، روزی شود زیرا آن می  برداشته  آوردن  ایمان  روز تکلیف  در آن  که  این

،  آورند بنابراین می  ایمان  آن  بااالجبار به  بینند و همه می  العین رأی  را به  حق  همگان

 «ازاينبودپيشنياوردهايمانكه» رساند، چرا نمی  سودی  کسی  به  در آن  آوردن  ایمان

در»ها  نشانه  از آن  بعضی  از آمدن  یعنی: پیش دستبهخودخيريآوردنايمانيا

از   بعضی  روز که  یعنی: در آن باشد.  کرده  تقدیم  که  صالحی  با عمل «بودنياورده

  که  شود؛ در صورتی نمی  پکیرفته  صالحی  عمل  کس بیاید، از هیچ  پروردگارت  های نشانه

  های نشانه  از آمدن  پیش  ، هر کس باشدبنابراین  نبوده  عامل  صالح  عمل  آن  قبال به

  باشد، یا عمل نکرده  ای شایسته  عمل  هیچ  خویش  اما در ایمان  آورده  یمان، فقط ا قیامت

  حال  ، به نیک  عمل  یا این  ایمان  این  گمان باشد؛ بی  نیاورده  ایمان  ولی  کرده  ای شایسته

ما»را،   آیه  در اول  چیز یاد شده از سه  یکی «بگو:انتظاربكشيد» ندارد  سودی  هیچ  وی

 از آنها را.  شما یکی  برای «منتظريمنيز

خود   خورشید از غروبگاه  که  شود تا آن برپا نمی  قیامت»است:   آمده  شریف  در حدیث

دیدند، در  را  آن  مردم  کرد و همه  خود طلوع  خورشید از غروبگاه  چون  نکند پس  طلوع

  برای  که  است  در وقتی  آوردنشان  ایمان  آورند اما این می  آنها ایمان  همگی  هنگام  آن

 «.بخشد... نمی  سودی  آن  آوردن  ایمان  کسی  هیچ

 

 

  



822 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ   

ڑ  
پراكندهدينكهكسانيتحقيقبه» را   تکه  خود را تکه  یعنی: دین «ساختندخود

  اند که مشرکان و  را وانهادند. مراد: یهود، نصاری  را گرفتند و برخی  آناز   ، برخی کرده

هستند   کسانی  همه مراد  را، همچنان  فرشتگان  را پرستیدند و بعضی  از آنها بتان  بعضی

بدانها   عزوجل  خدای  آورند که می  میان را به  و اموری  نهاده  بدعت خدا  در دین  که

  این  شدند. پس  حزب وحزب  گروه یعنی: گروه «شدندفرقهوفرقه»  است  نداده  فرمان

و   و اجتماع  بر وحدت  دین در امر  کارشان  اساس  که  است  صادق  بر هر امتی  معنی

  از سرکردگان  شخصی  نادرست  ، رأی از آنان  هر گروهی  ، سپس استوار بوده  یگانگی

تو»  است پدید آمده  مختلفی  ها وگروههای از آنها فرقه،  و در نتیجه  کرده  خود را پیروی

  ، بیزار و پاك آنان  های سازی بدعتها و تفرقه یعنی: تو از «نيستيآنانمسؤولگونههيچ

  کرده  روایت . عمر و بس  است  دادن  وبیم  دادن و بر تو فقط هشدار  و مبرا هستی

عنها فرمودند:  هللا رضی  صدیقه  عایشه  هب  شریف  در حدیث صخدا  رسول  که  است

بدعتها و   شدند، آنها اصحاب  فرقه فرقه و  ساخته  خود را پراکنده  دین  که  کسانی»

هر   برای  که ! بدان عائشه  هستند، ای  امت از این  گمراهی  هواها و اصحاب  اصحاب

،  نیست  ای توبه  برایشان  بدعتها و هواها که  صاحبان ، بجز است  ای توبه  گناهی  صاحب

فقطباخداوندكارشانكهنيستجزاين»«. ما بیزارند نیز از  و آنان  بیزارم  از آنان  من

در  «گاهآن»کند  می  ، مجازاتشان است  وی  مشیت  مقتضای  آنچه  به  که  اوست  پس «است

ازآنان»  روز قیامت و   با شریعت  مخالف  که  یاز اعمال «كردندميآنچهحقيقترا

  آنان  را به  اعمالشان  و حقیقت «سازدميآگاه»بود   بر آنان  وی  معینه  و واجبات  تکالیف

 دهد. خبر می

  

ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
كس» نيكيهر دهكار   که  است  پاداشی  همان  این «داردپاداشآنچندانبياورد،

 افزاید، همانند نیز می  چندان بر ده  . و گاهی گردانیده  را بر خود الزم  آن  منان  خدای
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  آمده  روایاتی  . حتی است  صد دانه  رویاند و در هر خوشه می  خوشه  هفت  که  ای دانه

  ابحس بی  ، پاداشی نیک  از اعمال  بعضی  دهنده ، انجام مفاد آن  بر اساس  که  است

وهركس»کرد  محدود  معین  حدومرزی  را به  آن  توان نمی  که  طوری کند به می  دریافت

  که  آن بی «شودنميجزادادهجزمانندآنپس»  ناشایست  از کارهای «بياوردكاربدي

. خود  و سنگینی  در سبکی  است  همانند آن  ای کیفر کار بد، بدی  شود. پس  افزوده  بر آن

دهد،  می  انجام  مسلمان  یک  که  گناهی و کیفر  است  در آتش  ، جاودانگی مثال کیفر شرك

نکند اما   توبه  معصیت  مرتکب  که  است  درصورتی  این  . البته است  همانند آن  سزایی

  رحمت  او را به  منان  کرد، یا خدای  غلبه  بر گناهانش  کرد، یا ثوابهایش  توبه  چنانچه

  صورتها، بر وی  این  در همه  بر او بخشید پس  خویش ود درپوشانید و با آمرزشخ

  ساخته  در دنیا نیز مشخص  حد و کیفر عقوبات  که است  . گفتنی نیست  مجازاتی

 . است شده

فرمودند:   که  است  آمده صخدا  از رسول  عباس ابن  روایت  به  شریف  در حدیث

  را انجام  آن  کند ولی  قصد کار نیکی  هر کس  پس  است  رحیم  پروردگارتان  گمان بی»

  تا هفتصد حسنه  داد، از ده  را انجام  شود اما اگر آن می  نوشته  حسنه  یک  ندهد، برایش

ا ر  کار بدی  انجام قصد  شود و هر کس می  او نوشته  ، برای بسیار بیشتر از آن  تا مراتب

  آن  عزوجل  خدای  یا هم شود، می  نوشته  بدی  او یک  اورد، براینی  عمل را به  بکند اما آن

  یا بدی  کار نیک  که  یعنی: بر کسانی «آنانوبر»« کند... محو می  وی  را از کارنامه  بدی

  ، یا افزودن نیکوکاران  حسنات  از ثواب  با کاستن «نخواهدشدستم»آورند  می  در آخرت

 . بر کیفر بدکاران

  

ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے   ے   ۓ  ۓ    ڻ      ڻ  ڻ
 «استكردههدايتراستراهسويمرابهپروردگارمهرآينه» صپیامبر  ای «بگو»

و   راه  ، این نیست  ای کجی  هیچ  در آن  و پایدار، که «استواراستديني»؛  راست  راه  این

مشركان» گرا حنیف: یعنی: حق «استحنيفاهيمابرآيين»استوار؛   روش از او و

آوردند،  می  صبح  رابه  شب صاکرم رسول  چون  که  است  آمده  شریف  . در حدیث«نبود
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  نبینا محمد و مله  و دین  االخالص  و کلمه  االسالم  مله  اصبحنا علی»فرمودند:  می

  پیامبرمان  و دین اخالص  و کلمه  اسالم  آیینالمشرکین: بر   من  کان حنیفا و ما  ابراهیم

 «. کردیم  صبح نبود،  از مشرکان  که  ابراهیم  گرای حق  و ملت صمحمد  حضرت

  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
ونسك»  نمازهاست  انواع  مراد از نماز: تمام «نمازمندرحقيقت» صپیامبر  ای «بگو»

  اند: نسک گفته  . بعضی من  . یعنی: قربانی است  ذبیحه  معنای به ، نسیکه  نسک: جمع «من

از   را که  یعنی: آنچه «منومرگوزندگاني»  من  ، یعنی: عبادات است  عبادت  معنی به

  به  از مرگم  آنها پس  ثواب  که  خیری  ، یا اعمال دهم می  انجام  ام خیر در زندگانی  اعمال

  است  خیر جاری  که  دیگر از اموری  و انواع  صدقات  به  کردن وصیت  رسد؛ چون می  من

.  است  و مرگ  اند: مراد؛ خود زندگانی گفته . بعضی است خدا  سوی به  تقرب  و مایه

پروردگاربراي»  ! اینها همه آری   برای  و خالص  یعنی: خاص «استجهانيانخدا،

 . اوست

  

ې       ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
هيچ»  و  و زندگانی  چیز را با او در نماز و نیایش  یعنی: هیچ «نيستشريكياورا

و» پروردگارم  از سوی «اميافتهفرمانوروشراههمينوبه»  آورم نمی  شریک  مرگم

هر   زیرا اسالم  هستم  خویش  امت  مسلمان  یعنی: نخستین «مسلمانانمنخستينمن

  که  است آمده  علی  روایت  به  شریف  . در حدیث است  مقدم  امتش  بر اسالم  امبریپی

للذيوجهيوجهت»گفتند:  می  کردند، چنین می  نماز را شروع  چون صخدا  رسول

  همین  به  ها با استدالل شافعی  . که«المسلمينتاـوانااولواالرضفطرالسماوات

...( را  اللهم )سيحانك ها: خوانند و حنفی را می  آیه  این  تکبیر افتتاح ، بعد از روایت

  فاتحه  قرائت  رأسا به و  چیز دیگر نخوانده  ها بعد از تکبیر هیچ مالکی  خوانند ولی می

 کنند. آغاز می
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ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ           وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی    

حئ     مئ  ىئ  يئ        جب  حب  خب    ی  جئ
ا» صپیامبر  ای «بگو» از غير بجويمپروردگاريهللآيا  هللا جز  یعنی: چگونه«

  شریکی هللا  برای  ؟ یا چگونه را رها کنم هللا  و پرستش  دیگر جسته  پروردگاری

 «چيزردگارهمهپرواوست»  که  آن  حال «و»؟  کنم  پرستش  دو را باهم  و آن  قرارداده

و بر   است  همانند من  او و مخلوقی  خوانید، پرورده فرامی  عبادتش  مرا به  که  آنچه  پس

؟  دیگر بجویم  پروردگاری  تعالی  جز حق  چگونه  پس  قادر نیست  یا ضرری  نفع  رساندن

  که  قادر نیست  کس هیچ یعنی: «دهدنميانجامخودگناهيجزبرزيانكسوهيچ»

خود   زیان  به  گناه  دهد، این انجام  اگر گناهی  دهد پس  غیر خود انجام  زیان  به  گناهی

و   پاك  انسان  ، هیچ بنابراین «داردبرنميراديگري،بارگناهباربرداريوهيچ»  اوست

شود  نمی  او مؤاخکه  گناه  دارد و به را برنمی  و گنهکاری  ناپاك  شخص  ، گناه گناهی بی

درآنآنچهشماراازحقيقتگاه،آناستپروردگارتانسويبهبازگشتتانسپس»

و  «سازدميآگاه»بودید   گشته  متفرق در آنها  که  در امر ادیانی «داشتيداختالف

 رساند. کیفر می  را به  سازان تفرقه

  یا با گناه را،  از نزدیکانش  ، کسی شخص  یک  با گناه  که  جاهلیت  اهل  ، روش آیه  در این

دادند، مردود  می قرار  مؤاخکه را مورد  قبیله  از آن  ، عضو دیگری قبیله  از یک  عضوی

«:  نحل«  ( از سوره25)  در آیه  تعالی  حق  فرموده  که  شویم . یادآورمی است  شده  اعالم

از   بردارند و نیز بخشی  مامت خود را  ، بار گناهان تا روز قیامت): ﴾...ۈ  ۈ﴿

را   بدباری  باشید؛ چه  آگاه کنند. می  را گمراه  آنان  ندانسته  را که  کسانی  بار گناهان

  پیروانش  گمراهی  از بار گناه  بخشی گر، گمراه  که: شخص  است  معنی  کشند!(، بدین می

  کم  چیزی  گمراه  شخص  آن  از گناه  که  آن بی کشد، می  بر دوش  را نیز در روز قیامت

 شود.
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مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث        ىث  يث  حجمج  جح  

مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس  خس   
درزمينكهكسيواوست»  یعنی: شما را در «ديگرقرارداديكجانشينشمارا

  این ند: مرادا گفته  دیگر گردانید. بعضی یک  و جانشین  ، خلیفه زمین  و آبادانی  عمران

برخي»  است خداوند  ، خلیفه در زمین  انسان  نوع  که  است راو شما از

و   و علم  و فضل  و نیرومندی  و رزق  در خلقت «دادبرتريدرجاتيديگربهبربرخي

 نعمتها  از این «استشمادادهبهتاشمارادرآنچه»دارد   کار حکمتهایی  در این او

و   با وضیع  با فقیر، شریف  گزارید و غنی نعمتها را شکر می  این  چگونه  که «يدبيازما»

هرچند  و «هماناپروردگارتوزودكيفراست»کند؟!  رفتار می  چگونه  با محکوم  حاکم

هم»  است  نزدیک  ای هر امر آمدنی  باشد، لیکن می  کیفر در آخرت  این آمرزندهاوو

آورند و   ایمان  و کتابهایش  او و پیامبران  به  که  بر کسانی  تعالی  حق یعنی: «استمهربان

و   باشند، بسیار آمرزنده  کنند و شکرگزارش  ، پیروی کرده  نازل  از هدایت  را که  آنچه

 . است  بسیار مهربان

  عتسر  به  خود نسبت  و مهربانی  آمرزگاری  بر حقیقت  منان  خدای  که  کنیم می  مالحظه

از   تعالی  حق  رحمت  رساند که خود می  گکارد و این ، بیشتر تأکید می در کیفرش

اند:  فرموده شریف  در حدیث صخدا  رسول  که چنان  تر و بزرگتر است وسیع  خشمش

،  قرار داشت  عرش بر فراز  نزد وی  که  را آفرید، در کتابی  خلقش خداوند  که  گاه آن»

  در حدیث  همچنین «. است  کرده  غلبه  بر خشمم  من  رحمت  نگما نوشت: بی  چنین

  عزوجل  خدای»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف

و فقط   داشت نگه  در نزد خویش را  از آن  بخش  گردانید، نودونه  را صد بخش  رحمت

در   خالیق  که  است  بخش  یک  همین از  فرود آورد پس  زمین  را به  از آن  بخش  یک

  اش خود را از بچه  مسُ  حیوان  بدانجا که پردازند تا می  مهر و مرحمت  دیگر به یک  میان

 «.برسد  او آسیبی  کند و به  اصابت  وی  به  مشسُ  که  آن  دارد، از بیم می  دور نگه
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 ﴾أعراف  سوره﴿

 . است  ( آیه232)  و دارای  است  کیم

 

خواهد آمد ی   داستانش  ی که  در آن  اعراف  اسم  آمدن  سبب به  سوره  این :تسميهوجه

 شد.  نامیده« اعراف»

خداوند   فرموده  از این  مکی  آیات  است، که  ی مکی  از آن  آیه  ی بجز هشت  اعراف  سوره

 ﴾...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ ﴿:  و تا آیه  شروع ﴾...ھ  ھ  ھ﴿:  متعال

 دارد.  ادامه

 . است ‡انبیا  داستانهای  و تفصیل  عقیده  اصول  مبارکه، بیان  سوره  این  موضوع

  

ٱ  ٻ  
المالف» ميم.   این  آوردن از  مرادش  به و خداوند  است  مقطعه  از حروف «.ص.

  سورهآغاز  در  مقطعه  حروف  در باره  سخن  که  است  باشد. گفتنی داناتر می  حروف

 . نیز گکشت« بقره»

  

ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
نبايدپسشدهتوفروفرستادهسويبهكه»  است  کتابی  قرآن  : این یعنی «استكتابي»

  مردم  که  آن  ! از بیمصمحمد  : ای یعنی «باشدايتنگيهيچآنازناحيهاتدرسينه

  مباش  تنگدل  برسانند، هیچ  تو آزار و اذیتی  و به  کرده  تککیب  کتاب  این  بالغتو را در ا

  به  که  مباش  امرتنگدل  از این  . همچنان و یاور توست  خود نگهبان  عزوجل  زیرا خدای

.  و بس  است  تو فقط بالغ اند زیرا وظیفه نگفته  تو لبیک  دعوت  و به  نیاورده  ایمان  قرآن

را   و آن  است  تعالی  حق  کتاب  قرآن  امر که  : نباید در این است  دیگر؛ مراد این  قولی  به

تردید   هیچ  ات کرده، در سینه  نازل بر تو  حق  دین  سوی به  خویش  بندگان  دعوت  برای

  دهبرتو فرود آور  : قرآن یعنی «هشداردهيآنوسيلهتابه»باشد.   وجود داشته  و ابهامی

زیرا  «باشدپندآموزيمؤمنانوبراي»  دهی و هشدار  را بیم  مردم  آن  وسیله شد تا به
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  که  آنچه  را به  و ایشان  افگنده  پروردگارشان یاد به  گاه به را گاه  مردم خدا  کتاب

پیامبر   از طریق  واقع کتاب، در  این  شود پس می  است، رهنمون  وی  طاعت  شایسته

 . است شده  فرستاده  مردم  سوی به ص ماکر

  

ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
جانبآنچه» از آوردهسويبهپروردگارتانرا فرود پيرويشما   که «كنيدشده،

 باشد می  و مفسر قرآن  زیرا سنت، مبین  است صکریم  نبی  و سنت  عظیم  قرآن همانا

و ): ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ﴿فرماید:  می  خداوند متعال  که چنان

«. 4حشر/»شما را بازداشته، بازایستید(   شما داده، بگیرید و از آنچه پیامبر به  را که  آنچه

 دارد:   دو وجه  جمله  این« نکنید  دیگر پیروی  دوستان و بجز او از»

 قرار ندهید.  یگانه  خدای  را شرکاینگیرید و آنها   را معبود خویش ی غیر خدا 1

تقلید   را از آنان  خویش  دین  نکنید که  پیروی  از دوستانی خداوند  کتاب  ی بجای 2

  چنین و حرام،  خود در حالل  از رؤسای  با اطاعت  جاهلیت  اهل  که اید چنان کرده

 کردند. می

و   کرده  توجه  کم  امر ایمان  حقیقت  رو به  : بشر از آن یعنی «گيريد!پندمياندكچه»

  خدای  دین  گکرد، که می  نادانی  به  کند، یا از برابر آن می  را فراموش  بدیهی  حق  این

 کند. می  دیگر پیروی  و معبودان  و از مراجع  را فروگکاشته  عزوجل

  

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ   چ  
چه» كهو شهرها  شهرهای  از مردم  : بسیاری یعنی «كرديمشانهالكبسيار

شبانگاهپس،»  نابود کردیم  با پیامبرانشان  شان مخالفت  سبب را به  حق  کننده تککیب 

دركههنگاميبهيا»بودند   آرمیده  خواب  به  که  درحالی «آمدآنانسويمابهعذاب

در نیمروز   استراحت اند: قیلوله، گفته  بعضی . نیمروز است  : خواب قیلوله «بودندقيلوله

دو   این  سبحان  خدای نباشد.  باشد چه  همراه  با خواب  گرماست، چه  شدت  سبب به

  آرامش  دو وقت، اوقات  مقرر کرد زیرا این  عکاب  فرودآوردن  ا برایرا مخصوص  وقت



827 

  باشد. نسفی تر می حشتناكتر و و سخت در آنها  عکاب  مدنلکا فرود آ  است  و استراحت

نابود   قیلوله  وقت  به  شعیب  سحر و قوم وقت  به  شبانگاه لوط  قوم»گوید:  می

 «.شدند  ساخته

 

ڎ  ڈ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ
كهراستيگفتند:بهنبودكهجزاينآمد،سخنشانمابرآنانعذابكهوهنگامي»

عکاب،   فرودآمدن  در هنگام  پروردگارشان  بارگاه  به  آنان  : دعای یعنی «ربوديمستمكاما

  وقت، هیچ بعد از  اعتراف  نبود اما این  بر خویشتن، چیز دیگری  ظلم  به  جز اعترافشان

 . نداشت  حالشان به  سودی

  

ڑ   ک  ک ڈ  ژ  ژ  ڑ
كساني» از قطعا  : از امتهای یعنی «اندشدهفرستادهآنانسويبهپيامبرانكهپس،

وقطعااز»اند  داده  پاسخی  چه  پیامبرانشان  دعوت  به  که  از این «پرسيدخواهيم»  گکشته 

فرستادگان خواهيمخود نیز   ایم برانگیخته را  آنان  که  : از پیامبرانی یعنی «پرسيدنيز

  اطاعت  از آنان  کسی چه اند، داده  پاسخی  هچ  دعوتشان  به  امتهایشان  پرسید که  خواهیم

 . است  ورزیده  عصیان  کسی و چه  کرده

  اند، خواهیم کرده  ابالغ  که  در مورد آنچه  از پیامبران»گوید:  می  در تفسیر آن  عباس ابن

ما بر   هویدا گردد که  همگان بر  حقیقت  این  که  است  خاطر آن ها به پرسش  پرسید و این

خود با   آنان  بلکه  ساختیم  نابودشان  که  نکردیم، هنگامی  ستم  نابود شده  شهرهای  مردم

  همه: » است  آمده  شریف  در حدیث«. اند بوده ستمگر  بر خویشتن ‡پیامبران  تککیب

  امام  گیرید پس قرار می  پرسش مورد  خویش  از رعیت  هستید و همه  شما راعی

از   و برده  شوهر خویش  از خانه  خویش، زن  خویش، مرد ازخانواده  )زمامدار( از رعیت

 «.گیرند قرار می  سؤال مورد  خویش  موالی  مال
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ڳ  ڳ ک  ک  گگ  گ  گ
  هنگام  به  در میانشان  را که  : آنچه یعنی«كردخواهيمبيانآنانبهعلمهماناازروي»

  حقیقت  به  که  داد درحالی  خواهیم  گزارش  آنان  است، به داده  روی ‡پیامبران  دعوت

  دانا هستیم  پیامبرانشان به  پاسخگویی  در نحوه  آشکار و نهانشان  احوال  رخدادها و به  آن

 داده  روی  در میانشان  که  از آنچه  تا چیزی  و احوالشان  از آنان «ايمنبودهوماغايب»

 باشد.  است، بر ما پنهان 

از اخبار   آگاهی  خاطر کسب از آنان، به  تعالی  حق  پرسش  که  است  بر آن  خود دلیل  این

  شده  واقع  میانشان در  که  است  از رویدادهایی  کردنشان  آگاه  برای  بلکه  نیست  مجهولی

 . است

  

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ
آن» در وزنو  میزان  وسیله به  در روز قیامت  انبندگ  : اعمال یعنی «استحقروز

شود.  می  سنجیده  حقیقی  وزن  و اجحاف، به  ستم  ای ذره  و بی  عادالنه  شیوه  )ترازو(، به 

  که ی چنان  ولی ندارند  و جسامتی  امر، جرم  اند و در حقیقت اعراض  اعمال  و هرچند که

  تبدیل  اجسام  را به آنها  قیامت در روز  تعالی  ی حق  است شده  روایت  عباس از ابن

سنگين»او   شده وزن  نیک  اعمال  : کفه یعنی «اواعمالكفهكههركسپس»کند  می

«.خودرستگارانندباشد،ايشان

و دو   زبانه  دارای  که  با ترازویی  در روز قیامت  اعمال  های نامه  جمهور علما برآنند که

  آشکار و راه الهی  بنگرند و درنتیجه، عدل  آن  سوی به  د تا خالیقشو می  و زن  است  پله

  بر اعمالشان نیز  زبانها و اندامهایشان  که مسدود شود چنان  خواهان عکر بر معکرت

  و اعمال  است  مؤمنان  مخصوص  اعمال  وزن  از علما برآنند که  دهند. بسیاری می  گواهی

 د.شو باشد نابود می  کفار؛ هرچه
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ  ھ  ے  
كس» هر سبك»  نیک «اعمالكفهو  و  برتری  بدیها و گناهانش  و کفه «باشداو

آياتبهكهآنسبباند،بهزدهخودزيانبهگروه،آنانندكهآنپس»یابد   سنگینی

 بود، تعامل  سزاوار آن  که  ای شیوه  فما برخال  : با آیات یعنی «كردندميستمما

  که  این  قرار گیرند، نه  و احترام  مورد تعظیم  بود که  ما این  کردند زیرا سزاوار آیات می 

 . است  آن  چیز در غیر جایگاه  یک  : نهادن و انکار روبرو شوند. ظلم  با تککیب

  

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ
قرار   بودوباش  شما در آن، جای  : برای یعنی «استقرارداديمارادرزمينوهماناشم»

براي»  توانا گردانیدیم  در زمین  دادیم، یا شما را بر تصرف آنو در وسايلشما

 «كنيدميسپاسگزاريكماماچه»  ها و غیره ها و نوشیدنی از خوردنی «نهاديممعيشت

 .! است  اندك  ها چه نعمت  ینبرابر ا در  شکرگزاریتان

  

ى   ى   ائ  ائ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې

ەئ  ەئ   
صورتگريبازبه»  آفریدیم  را از خاك  : آدم یعنی «شماراآفريديمكهتحقيقوبه»

  این  یا معنی . بخشیدیم  شما را صورت  همه  آن  تبع  و به  : آدم یعنی «شماپرداختيم

. یا  بخشیدیم  سامان و  کالبدها را در آنها صورت  و سپس  را آفریده  : ما اوال ارواح است

  نگاری صورت  زنان  رحمهای و در  آفریده  مردان  : شما را در پشتهای است  این  معنی

  و شادباش  تحیت  سجده  به «كنيدسجدهآدم:برايگفتيمفرشتگانبهگاهآن»  کردیم

مگرابليس»نمودند   سجده  درنگ بی کردند و  ما را اجابت  فرمان «كردندسجدهپس»

 ابا ورزید.  آدم  برای  کردن تکبر ازسجده  انگیزه  و به «نبودكنندگانازسجدهكه
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
چيزتوراازامركردم،چهسجدهتورابهچون»  ابلیس  به  خداوند متعال «فرمود»

  ابلیس  علیه  حجت  منظور برپاداشتن  به  سؤال  این  طرح «؟بازداشتكنيسجدهكهاين

  وی  وتوبیخ  کوبیدن  و برای  خویش  اصل  کفر و کبر و عناد و افتخار او به  و نمایاندن

  و به  داناست  فرمانش  از اطاعت  ابلیس  سرپیچی  علت  به  سبحان  خدای  است، وگرنه

منكهاينبراي»  خداوند متعال  در پاسخ  ابلیس «گفت»ندارد   نیازی  پرسش  این  طرح

بهترم او   به  ؛ باورش آدم  برای  از سجده  اش بازدارنده  پندار ابلیس، عامل  لکا به «از

  پایه به  کسی  برای وی  پایه  به  کسی  امر بود که  این  پنداشتن  و عیب  بر آدم  برتری

  باور بود که  براین  ابلیس «واوراازگلايآفريدهمراازآتشي»کند   سجده  آدم

  و عنصر گل  نورانی  عنصر آتش  که  این  دلیل  بهتر است، به  از عنصر گل  عنصر آتش

  آن  آشکار از سوی  واشتباهی  لباط  ابلیس، قیاسی  قیاس  این  که  درحالی  است  ظلمانی

  که چنان  است  و پایداری  و وقار وبردباری  و گل، سنگینی  خاك  بود زیرا از شأن  ملعون

آتش،   از شأن  که  درحالی  نیز هست  و اصالح  و رشد و بالندگی  سبزه  رویش  محل  گل

  که  باشد درحالی ز مینی  عکاب  وسیله  آتش  که چنان  است  و سبکی  و شتاب  سوزندان

  ساخت  او را تباه  ابلیس  عنصر سازنده  که بود  دلیل  همین  نیست، به  چنین  خاك

و   و انقیاد و نهایتا مغفرت  و انابت  توبه  ساحل  آدم، او را به  عنصر سازنده  که درحالی

 کشانید.  نجات

  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ای، از  ورزیده تکبر  که  : اکنون یعنی «فروشوازآنپس»  ابلیس  به خداوند «فرمود»

  خدای  که  است  فرشتگان  چون  فرمانبردارانی  جایگاه  زیرا آسمان  فرودآی  آسمان

مقر   فرو شو که  زمینی  سوی به  مقام  کنند، از این نمی  سرکشی  وی  را در فرمان  عزوجل

نرسدكهپس»  هردوست  و مطیعان  عاصیان آنتورا نماييتكبردر   زیرا آسمان«

  مناسب  تابند، جایگاهی سربرمی  پروردگار خویش  از فرمان  تو که  چون  متکبرانی  برای

  تو به «توازخوارشدگانيهرآينه» : از بهشت یعنی «شوبيرونپس»  نیست  و آماده
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  خواری  نیکوکارش، از اهل  و بندگان  سبحان  خدای ات، نزد کشی کیفر استکبار و گردن

  افگند، با پوشش  استکبار را بر دوش  ردای  که  و هرکسی  هستی  و حقارت  و ذلت

را   و فروتنی  تواضع  ردای  که و هرکسی شود می  عکاب  مقداری و بی  و خردی  خواری

 گرداند. می و فراتر  گرامی را  قدر و مرتبتش  عزوجل  درپوشد؛ خدای

 

ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ   
او  گویی «دهشوندمهلتبرانگيختهآدميانكهمراتاروزيبارالها!»  ابلیس «گفت»

. اما  درکار نیست  از روز رستاخیز، دیگر مرگی  هرگز نمیرد زیرا پس  کرد که  درخواست

در   تا دمیدن  قیامت، یعنی روز  حسابرسی  برای  اش و ذریه  آدم  شدن او تا برانگیخته

 بیشتر.  شد، نه  داده  ر مهلتصو

  

ڃ  ڃ    چ  چ  چ  
مهلت»  ابلیس  به خداوند «فرمود» از تو رستاخیز  تا روز  نه «شدگانيدادههمانا

  بندگان  : قراردادن وی  به  دادن  در مهلت  : حکمت قولی در صور. به  تا روز دمیدن  بلکه

  شوند. گفتنی  شناخته ظهور  در عرصه  از عاصیان  تا مطیعان  است  شآزمای  در معرض

  خود داد زیرا به  را به  درخواست  این  اش، جسارت با وجود نافرمانی  ابلیس  که  است

 دانا بود.  ذوالجالل  ذات  حلم

  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ
حتماآنانفريفتنبرايهمكردي،منمراگمراهكهآنسبببهپس»  ابلیس «گفت»

  تا بدانجاکه  افگندی  بیراهه  مرا به  که  آن  سبب : به یعنی «نشينمتوميراستبرسرراه

  من  اینک روبرو ساختی،  مهلک  عکابی  مرا به  و درنتیجه  کردم  را ترك  آدم  برای  سجده

گردند،  تباه  من  سبب تا به  کنم فروگکار نمی  کوششی  از هیچ  آدمیان  در فریفتن  هم

بنابراین، بر   گردیدم  آدم، تباه  پدرشان  برای  سجده  فروگکاشتن  سبب به  من  که همچنان
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  درافگنم  خویش  گمراهی  دام  را به  تا ایشان  نشینم می  آنان  در کمین  اسالم  سر راه

 کند. می  کمین  دشمن  بر سر راه  دشمن  که چنان

 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  گ  ڌ  ڎ 
  درافگنم  شک  به  را در امر آخرت  تا ایشان«تازمميآنانرويبرآنهاازپيشگاهآن»

پشت» از طرفو»  گردانم  دنیا راغب را به  تا ایشان  تازم می  بر آنان «سرشانو از

  را از آن تا ایشان  تازم می  بر آنان  شانها و حسنات نیکی  : از طرف یعنی «شانراست

طرف»  برگردانم از   برایشان نیز  و بدکاریهایشان  گناهان  : از طرف یعنی «چپشانو

از   ممکن  هر وسیله  را به  آنان  که  هدف  با این  ؛ پس درافگنم  آن  را به  تا ایشان  تازم می

چهار   همین از  زیرا دشمن  تازم می  بر آنان  هتبرم، از هر چهار ج  بیراهه  به  راستت  راه

  که  فروگکاشت  آن  سبب را به  باال و پایین  تازد. ذکر دو جهت می  بر دشمنش  جهت

 . است  سجده  محل  هم  آید و پایین فرود می  آدمیان  سوی از باال به  رحمت

دعاها را   این  گاه هیچ صخدا  فرمود: رسول  که  است شده  روایت عمر  بنهلل از عبدا

  ينإ  ، اللهماآلخرةالدنيا و يف  فيةالعا  سألكأ  ينإ  اللهم»کردند:  نمی  ترك  و شام  در صبح

روعايت،  وآمن   اسرت عورايت  ومال، اللهم  هلأو  ودنياي  دين   يف  فيةالعفو والعا  سألكأ

  عوذ بعظمتكأو  فوق   ومن  شامل  عنو  يمين   وعن  خلف   ومن  يدي  بني  من  احفظن   اللهم

«حتت   من  غتالأ  نأ
1. 

بيشترشان»افزود:   شیطان  گاه آن نميو شكرگزار و   تأثیر وسوسه  علت  به «يابيرا

 . در آنان  من  اغوای

                                                 

  و مامل و در خانواده  و دنيايم  از تو در دين  . بارخدايا! من طليم م   عافيت  بارخدايا! از تو در دنيا و آخرت 1

و از   رويم . خدايا! مرا از پيش كن  ميدل  آرامش  را به  هايم و نگراين  را بپوشان  . خدايا! عييهايم طليم م   عافيت

از   كه  ازاين  برم م   پناه  ات بزرگ   و به  حفظ كن  و از فرازرسم  چپم  و از جانب  راستم  و از جانب  مرس  پشت

 . گرفتار گردم  پايني  طرف
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و   نشست هدف   به  زد و تیر گمانش  گمانی  آدم در بنی  ابلیس  بود که  سان بدین ! آری

  تعالی  باری که  نشدند چنان  از مؤمنان  ؛ یعنی از شاکران  آدم بنی  ریتبنابراین، اکث

  قطعا شیطان):   ﴾ڭ  ڭ   ڭ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ﴿فرماید:  می

  از او پیروی  از مؤمنان، بقیه  و جز گروهی  یافت  خود را در مورد آنها راست  گمان

 «.23/  سباء»کردند( 

  

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  
آن»  ابلیس  به  خطاب  خداوند متعال «فرمود» از  : از آسمان، یا یعنی «روبيروناز

ازتوپيرويازآدمياناهركهقطعكه»  من  از رحمت «شدهوراندهنكوهيده»  بهشت

  حق از سوی  سوگند و هشداری  این «كنمشمايكجاپرميراازهمهكند،قطعادوزخ

 کنند. می  پیروی  شیطان  از راه و  او را وانهاده  طاعت  که  است  کسانی  به  تعالی

  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
بعد از اخراج   سخن  این «شويدساكندربهشتتووهمسرت!آدم:ايوگفتيم»

كهپس»شد   گفته  ایشان  به  از آسمان، یا از بهشت  ابلیس  هرجا خواهيدمياز

درختاينبهولي»خواهید.  می  که  بهشتی  های میوه  از انواع  از هر نوعی «بخوريد

نزديك ستمكارانكهنشويد شداز .  امر من  و مخالفت  من  با نافرمانی «خواهيد

و   آدم  ی برای  درخت  یک  نرا ی بجز ای  بهشت  درختان  از تمام  گیری بهره  تعالی  حق پس

 گردانید.  حوا مباح

  روایت  آن  نظر دارند و در تعیین اختالف  ممنوعه  درخت  این  در نوعیت  مفسران

وارد  متصور نیست، و ما  ای فایده  آن  درباره  لکا از بحث  است  نشده  نقل  هم  صحیحی

 . شویم نمی  بحث  این
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ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ

ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  
  گفت  تکرار سخن  و به  طور آهسته به  : با آنان یعنی«كرددوراوسوسهآنشيطانپس»

برايشان» ازشرمگاههايشانآنچهتا  «گرداندبودآشكارپوشيدهازديدشانكهرا

مستور   دیدشان از  و حوا که  آدم  عورتهای  ساختنتا با آشکار  خواست  : شیطان یعنی

دیدند و  را می  خویش خود عورتهای  و حوا نه  از آن، آدم  کند زیرا قبل  بدی  آنان  بود، به

 دید. را می  دیگری  از آنها عورت  یکی  نه

 و  مصیبتهاست  (، از بزرگترین عورت  )کشف  برهنگی  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

  حیوانی  برهنگی، فطرتی  که باشد چنان می  سلیم  و عقل  طبع  از ایجابات  عورت  پوشش

  و حوا فقط برای  آدم  اند: عورت گفته یابد. علما نمی  گرایش  آن  به  سلیم  انسان  که  است

پروردگارتان»و حوا   آدم  به  ابلیس «گفتو»  دیگران  برای  آشکار گردید نه  خودشان

نهيشم مبادادوفرشتهكهايندرخت،جزبراياين»  از خوردن «استنكردهارا

  : تا از کسانی یعنی«شويدازجاودانگانيا»نگردید   فرشته  که  آن  : برای یعنی «گرديد

 هستند.  بهشت  ساکن  میرند و همیشه هرگز نمی  نگردید که

  

ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ   
سوگنديادكردكهآنوبراي» ازخيرخواهانمندو،   زیرا من «شماهستمقطعا

 این  . یا معنی در چیست  راز جاودانگی  که  دانم و می  ام بوده  مکان  این  از شما ساکن پیش

  دو نیز، برقبول سوگند خورد، آن  آنان  برای  خویش  بر خیرخواهی  ابلیس  که : چنان است 

در   اندیشه  کردند و این  و حوا او را تصدیق  آدم  ند خوردند، یعنیاو سوگ  مرام  این

از   )قاسمهما( که و تعبیر  است  ای کننده گمراه  او دروغگوی  خطور نکرد که  نهادشان

 . است  معنی  کند، نیز مؤیداین می  داللت  فعل  طرفه دو  و بر انجام  است  مفاعله  باب
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ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   ی  ی  ی  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ

مب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت      ىت      يت  جث  مث      ىث  يث
  باالیی چیز از  یک  و ادالء: فرستادن  تدلیه «سقوطكشانيدبهدورابافريبآنپس»

و   فریبنده  سوگند دروغ  این  وسیله به  : شیطان است  این  معنی  . پس است  پایینی  سوی به

و   طاعت  همانا مرتبه  که  و برتری  بلندی  و حوا را از مرتبه  خود، آدم  وسوسه  نبا ای

آنآنچونپس»و هبوط کشانید   پستی  است، به  کرامت از  «چشيدنددرختدو

آنانعورتهايشان»خوردند   درخت  از آن  : چون یعنی از   زیرا لباس «شدآشكاربر

  به «برخودبهشتدرختانبرگهايچسبانيدنكردندبهوشروع»  فروریخت  شان تن

  ای طبقه  صورت  خود به  را بر عورتهای  آن  انجیر بود که  درخت  برگها؛ برگ  : آن قولی

و»خود را بپوشانند   چسباندند تا عورتهای دیگر می  ای طبقه  از برگها بر باالی

دردادآنانبهپروردگارشان مگركه»:  گفت می  آنان به  کنان سرزنش  که یدرحال «ندا

  از سوی  و سرزنشی  خطاب، عتاب  این ! آری «بودمنكردهنهيدرختشماراازاين

و از   کرده  مخالفت بادستور خدا  آنان  رو که  و حواست، از آن  بر آدم  خداوند متعال

همانا   کردند ی که ید حکر و احتیاط میبا  که  خوردند و از آنچه  ممنوعه  معین  درخت  آن

  شیطان  های را از نیرنگ  قبال آنان  تعالی  حق  که حالی بود ی حکر نکردند در  کید شیطان

دشمنشيطانگمانبيكهبودمشمانگفتهوبه»فرماید:  می  که بود چنان  برحکر داشته

  دشمنی  او این  که  ا آشکار استبدانج با شما تا  وی  : دشمنی یعنی «آشكارشماست

 کند. نمی  هم  را پنهان  خویش

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ
ستمپروردگارا!»و حوا   آدم «گفتند» خود   با این  که  کنیم می  اعتراف «كرديمبر

و حوا،   آدم  اعتراف  . این ایم کرده  و بر خود ستم  ایم گردیده  گناه  مخالفت، مرتکب

نکرد و از پروردگار   عکرخواهی  خویش  از معصیت  بود که  ابلیس  شیوه  برخالف

نيامرزي»استکبار ورزید   بلکه  نخواست  آمرزش  خویش ما بر اگر بهو رحمو ما
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قطع زيانكاراننكني، از   نیز نمایانگر توبه  دعا و زاری  این  البته «.بودخواهيما

 . آنهاست

  

ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٺ  ٺ
  شامل  دو و هم  آن  و حوا و ذریه  آدم  شامل  هم  الهی  خطاب  این «فرمود:فرودآييد»

آنها در   دشمنی  خداوند متعال «ديگردشمنيدبعضيازشمابرايبعضي»  است  ابلیس

مستقريزمينشمادروبراي» قرار داد  آنان  برای  از مجازات  دیگر را، نوعی یک  میان

در   که «استايمنديبهره» شما در آن  برای «و»  است  استقراری  : جایگاه یعنی «است

وقتي»شوید  مند می برخوردار و بهره ها و مانند آنها ها و آشامیدنی از خوراکی  آن تا

 . است  قیامت  برپایی  شما، یا وقت  مرگ  همانا وقت  که «معين

  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
ميريدوميكنيدودرآنميزندگي»  : در زمین یعنی «درآن»:  خداوند متعال «فرمود»

  و جزای  پاداش  منظور دریافت  آخرت، به  سرای  سوی به «شويدميبرانگيختهازآن

 . خویش

 را معرفی  خویش  خلقاز   نمونه  آیات، سه  در این  تعالی  حق  که  کنیم می  مالحظه

 در  که  دیگری  قراردارد، نمونه  کامل  و تسلیم  مطلق  در طاعت  که  ای کند: نمونه می 

از خیر وشر را   ترکیبی  که  سوم  و طبیعت  ور است و استکبار منفور غوطه  مطلق  عصیان

 . است  بشری  همانا طبیعت  دارد، که  باهم

  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ

ڎ  ڈ  ڈ
لباسيهرآينه!آدمفرزنداناي» شما بر آورديمما فرود راعورتهايكهرا شما

  صنعت  خداوند متعال  که  است  و از سایر اجناسی  و پنبه  از پشم  لباس  این «پوشاندمي
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  تا عورتهای  گکاشت  منت  بر آنانآنها   و با فرودآوردن  آموخت  آدم  فرزندان  آنها را به

تعبیر « : فرودآوردن انزال»  به  آشکار ساخت، بپوشانند. و از آن  بر آنان  ابلیس  خود را که

  لباس  جمله  و از آن  منافع  همه سرمنشأ  یا غیر مستقیم  طور مستقیم به  که  شد؛ زیرا آب

  در اینجا: لباس  مراد از ریش «ستاشماريشيوبراي»آید.  فرود می  است، از آسمان

و   عورتهایتان  پوشش  برای  آوردیم، لباسی فرود  بر شما دو لباس  است، یعنی  زینت

  تعالی  حق  که  هایی لباسها و پوشیدنی  از انواع  حکمت  پس  آرایشتان  برای  دیگری  لباس

  شریف  . در حدیث است  زینت  همو   پوشش  کرد، هم  الهام  آدم بنی  از آنها را به  استفاده

  پوشیدن  در هنگام  که  شنیدم صخدا  فرمود: از رسول  که  است آمده  علی  روایت  به

:  عوريت  به  واريأو  الناس  يف  به  جتملأما   الرياش  من  رزقن   الذي  احلمد هلل»فرمودند:   لباس

در   با آن  فرمود که  مقدار ارزانی  آنفاخر،   های از جامه  من  به  را که  خدایی ستایش

اينلباسولي»«. بپوشانم  را نیز با آن  و عورتم  خود را بیارایم  مردم میان تقوا؛

 و لباس  از گناهان  زهد و پرهیزگاری  صالح، لباس  و عمل  ایمان  : لباس یعنی«بهتراست

تقوا،   : مراد از لباس قولی  . به هاست لباس  و زیباترین  ؛ بهترین عزوجل  از خدای  ترس 

 «اين» پوشد را در جهاد می  آن هللا سبیل مجاهد فی  که  است  و کالهخودی  زره

نشانه»تقوا   لباس  لباسها و بیان  انواع  فرودآوردن و   فضل بر  که «استهللاهاياز

را   عظیم  نعمت  و این «متذكرشوندباشدكه»کند  می  داللت  بندگانش  به  وی  رحمت

 بشناسند.

  دادن  را به  بر ما بندگان  خویش  آیه، نعمت  در این  خداوند متعال  که  کنیم می  مالحظه

  هردو نوع  میان  یادآور گردید زیرا درواقع  تقوی  و لباس  حسی  لباس  ؛ یعنی دو لباس

پوشاند و  می را  انسان  ضمیر و قلب  ؛ عورتهای تقوی  لباس  وجود دارد چه  لباس، تالزم

پوشاند و  را می  وی  جسم  ؛ عورتهای حسی  آراید و لباس می  نور معنویت  را به  نهاد وی

 . تقواست  های از نشانه  ای نیز نشانه  جسم  پوشش  آراید پس را می  وی  تن
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ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ       ڳ    ڳڳ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  
پدرومادرشماراكهنسازدچنانشماراگمراهزنهارتاشيطان!آدمفرزنداناي»

  شما را بفریبد و از طاعت  شیطان  که  : برحکر باشید از این یعنی «راندبيرونازبهشت

  بیرون تقوا را  لباس  و قلبتان  ز روح، یا احسی  لباس  از تنتان  گاه برد؛ آن  بیراهه  به  الهی

دید  برابر را در  کند. یا برهنگی  محروم  بهشت  نتیجه، شما را از ورود به کشد و در

زیرا  بیاراید؛  و دلتان  نیست، در چشم  حالل  بر آنان  عورتتان  به  نظرکردن  که  کسانی

و»  فریفت را  پدر و مادرتان  که  گونه ی همان  است  ید طوالیی  میدان  را در این  شیطان

را   ایشان  سان بدین «كندنمايانرابرآنانبركندتاعورتهايشانراازآنانلباسشان

  پنهان  ازدیدشان  بود که  هایی عورت  گشتن  نمایان  آن  مجازات  درافگند که  در معصیتی

لکا خود  «بينندميبينيد،آنهارانميشماراازآنجاكهاشوقبيلهشيطانهرآينه»بود 

 شما را از نمایان  تعالی  ببیند، نگهدارید زیرا حق  شما را عریان  شیطان  که  را از این

 . است  کرده  نهی  عورتهایتان  ساختن 

او   آنان  که ببیند  را از آنجایی  آدم  ی فرزندان  ی همانند شیطان  هر کس  که  نیست  تردیدی

  است  آن  شایسته  پس  است  بزرگی  بس  نیرنگ  دارای  کسی  چنین  گمان بینند، بی را نمی

  را از حریم  وپاسداری  خودداری  بزرگی، نهایت  دشمن  چنین  در قبال  انسان  که

.  است معنی  نیز، مؤکد این  باب  در این  وارده  احادیث  که بنماید. چنان  خویش  ارزشهای

  ؛ پس بینی تو او را نمی  بیند که می  تو را از جایی  اگر شیطان»گوید:  می  مصری  ذوالنون

  بیند. آن را نمی  او وی  بیند که می  را از جایی  شیطان  که  بخواه  یاری  از کسی  تو هم

. مراد از  شیطان  قبیله  (: یعنی )قبیله«. است آمرزگار  و رحیم  پوش پرده  کریم  ؛ همان کس

شياطين»اند  از شیاطین  وتبار وی نسل و  و لشکریان  طان، یارانشی  قبیله ما راهمانا

  و مربی  کننده یاور و توجیه  را بر کافران  : ما شیاطین یعنی «ايمگرداندهنامؤمناناولياي

 . ایم و مسلط ساخته

  امکان  امونرا پیر  تحقیقی  آیه  این  ، در ذیل«المعانی  روح»در تفسیر « الوسی«  عالمه

  ای وهمیشگی  مطلق  قضیه  کریمه  گیرد: آیه می  نتیجه  چنین  و از آن  کرده  بیان  جن  دیدن
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بشر   برای  آن و دیدن  است  عادت  برحسب  جن  دیدن  کند بنابراین، نفی نمی  را بیان

 . است  و اخبار و آثار آمده  در احادیث  که دارد چنان  امکان

  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ھ  ھ   ھ  ے 

ۅ  ۉ   ۉ  ې
وخدامارابدانيافتيمخودرابرآنگويند:پدرانكنند،ميكارزشتيوچون»

 و ناشایست، هرگز  زشت  ورسمی بر راه  پدرانشان  بودن  که درحالی «استدادهفرمان

  را به  هرگزآنان  سبحان  کند و خدای نمی  توجیه  آنان  را از سوی  کار زشت  آن  دادن انجام

  و عمل ‡انبیا  و راه  از شیوه  پیروی  را به  آنان  بلکه  است  نداده  فرمان  زشت  کارهای

  و از جمله  خویش و کتابهای ‡با انبیا  و از مخالفت  داده  فرمان  شده نازل  کتابهای  به

 . است  کرده  عفت، نهیشان  خالف  اعمال فحشا و دیگر  ارتکاب

  نازل  کعبه  خانه  به  مشرکان  برهنه  طواف  درباره  آیه  : این است آمده  نزول  سبب  بیان در

کردند و  می  طواف  کعبه  خانه  به  طور برهنه خویش، به  پدران  با اقتدا به  شد زیرا مشرکان

بود   نیز این  تأویلشان مأمور هستند.  شیوه  این  به  سبحان  خدای  از سوی  بودند که  مدعی

بگو:قطعا»اند.  کرده  نافرمانی  جامه  را در آن خدا  کنند که نمی  طواف  ای در جامه  که

به زشتخدا دهدنميفرمانكار   سبحان  بر خدای  افترایی  چنین  چگونه  پس«

چيزي»بندید؟  می كهآيا بهنميرا ندانيد   که درحالی «دهيد؟ميسبتخداوند

  کار چگونه  پس  وناپسند است  زشت  و نادانی، در هر امری  جهل  از روی  گفتن سخن

  نسبت  سبحان  خدای  با دروغ، به  و آمیخته  از جهل  برخواسته  سخن  خواهد بود اگر این

 شود؟  داده

  

ې   ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ        ۈئ  

ېئ  ېئ
 هر در نزد  که  آنچه  و به «استدادهقسطفرمانبهپروردگارم» صپیامبر  ای «بگو»

  اوامر وفرمانهای ! دهد؟ آری می  ها فرمان زشتی  به  او چگونه  پس  نیکو و زیباست  عاقلی
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  زشت  اعمال دیگرو   برهنگی  بگویید که  من  لکا به  بر قسط است  خداوند متعال، مبتنی

و   است  قسط: عدل اید ؟. دارد و اینها را از کجا آورده  جای  قاموس  این  ما درکجایش

فحشا؛   به  دهد نه می  فرمان  عدل  به  سازد که می  قسط، روشن  با تعبیر به  عزوجل  خدای

خودرويدرهرمسجديكهاين»  به  است  داده  فرمان «و»اند  پنداشته  آنان  که  گونه آن

  نماز بگزارید درحالی  تعالی  حق  بودید،برای  که  : در هر مسجدی یعنی «كنيدرامستقيم

واورا»نمایید   قبله  سوی به  تن  و روی  او کرده  سوی به  دل  روی  در نماز خویش  که

برايشدينكهبخوانيددرحالي را   : خداوند متعال یعنی «ايدگردانيدهخالصخودرا

را   و چیزی  گردانیده  او خالص  را برای  خویش  دعا یا عبادت  کنید که  عبادت  لیدر حا

بهكههمچنان»آورید  نمی  با او شریک آفريد، را برميسويشما :  یعنی «گرديداو

کند و  می  را اعاده  پدید آورد، باز آفرینشتان  آفرینشتان شما را در آغاز  که  گونه همان

  شما را از شکمهای  که دیگر: چنان  قولی  . به تر نیست او مشکل بر  نوآفرینی از  بازآفرینی

  گردید که برمی  او درحالی  سوی آورد، باز به  چیز بیرون همه بی و  عریان  مادرانتان

  که  است  آمده ك عباس ابن  روایت  به  شریف  در حدیث  که چنان  نیست چیز با شما هیچ

و   و عریان  شما لخت  گمان بی ! مردم  ای»فرمودند:   ای ظهدر موع صخدا  رسول

کردند:   را تالوت  کریمه آیه  این  گاه شوید. آن حشر می  عزوجل  خدای  سوی به نشده  ختنه

 «. 132األنبیاء:   ﴾چ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ               ڦ  ﴿

؛  آرایش  و نحوه  و پوشش  لباس  وضوعم  که  شویم می  حقیقت  این  آیات، متوجه  با این

در   که  است  جهت  نیست، از این  زندگی  برای  وی  و برنامه خدا  جدا از شریعت

  برقرار گردیده  ارتباطی  و شرك، چنین  ایمان  لباس، و موضوع  موضوع  آیات، میان  سیاق

 . است

  

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

ىبخب  مب  
گروهي»اید:  شده  تقسیم  گروه دو  به  گردید که باز می  درحالی  تعالی  حق  سوی به ! آری

راه گروهي»مسلمانانند   یعنی  نیکبختان  همانا گروه  که «نمودرا برآنانگمراهيو
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آنان»باشند  کفار می  بدبخت  گروه  که «استشدهثابت بهشياطينزيرا خداجايرا

  که  است  آن  سبب به  شان و گمراهی  بدبختی  : این یعنی «اندرومعبودخودگرفتهسرو

  واین «انديافتهراهپندارندكهومي»اند  کرده  اطاعت خدا  را در نافرمانی  شیاطین

  پندارد که می ؛ گمراهی  در نهایت  داشتن با وجود قرار  که  است  هرکافری  و وضع  حال

 قرار دارد.  و صواب  و معرفت  هدایت  درنهایت

  

ٺٿ   ٺٺ ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻٻٻ ٱ
هرمسجديزينت!آدمفرزنداناي» در را ترتیب، خداوند   این  به« برگيريدخود

حضور در   در هنگام  عورت  و پوشیدن  زینت  به  شدن آراسته  را به  بندگانش  متعال

 دهد. واف، دستور مینماز و ط  انجام  مساجد جهت

  مشرکانی  ی عمل  است آمده  عباس ابن  روایت  به  نزول  سبب  بیان در  که ی چنان  آیه  این

و   آیه  همین  دلیل  کند. به می  کردند، مردود اعالم می  طواف  برهنه  کعبه  در خانه  را که

نماز   نمازگزار درحال  شخص  که  است  است، سنت شده  روایت  آن  در معنی  که  احادیثی

  است  با پروردگار متعال  مناجات حاضر شود زیرا نماز،  خویش  وشمایل شکل  بهترین  به

باشد  می  نماز مستحب  ادای  در هنگام  خوشبویی  و استعمال  زینت  کارگرفتن بنابراین، به

. جمهور فقها  ستلباسها  سفید از بهترین  لباس است، آمده  شریف  در احادیث  که و چنان

وبخوريدوبياشاميدولي».  نماز است  فرایض از  عورت، فرضی  پوشیدن  برآنند که

  چیز، ناپسند است و در همه  در خوردونوش  روی زیاده و  : اسراف یعنی«نكنيداسراف

راكاراناسرافهللاهرآينه» دوست»را   حرام  سوی  به  از حالل  : متجاوزان یعنی«

غکا و   ترك  کرد پس  برداری ها بهره از پاکیزگی  روی میانه  رعایت بنابراین، باید با «ندارد

  نفس  کند، کشنده می  را ترك   غکا و نوشیدنیکال  که  و کسی  نیست نوشیدنی، از زهد

  کم  ای گونه  را به  غکا و نوشیدنی  که  باشد و کسی می  دوزخ  و از اهل  است  خویش

از   ی اعم  خویش  تکالیف  گراید و از انجام  ضعف  به  وی  بدن  ثر آندرا  د کهخور می

ی   تکفلش  تحت  خود و کسان  مربوط به  های مسؤولیت  عبادات، یا ادای و  طاعات

 در  اسراف  که  گونه . همان است  کرده  مخالفت  الهی  گردد؛ با اوامر و ارشادات  ناتوان
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و   خردان بی جز  که  بر وجهی  زندگی  و آرایشها و آسایشهای  نوش و خورد و  مال  انفاق

  تعالی  حق  که  است  و احکامی  با فرامین  آورند، نیز مخالف نمی  روی  بدان  ورزان اسراف

 . است  داخل  قرآنی  نهی  اینها در این  . و همه است گردانیده  مشروع  بندگانش  برای

:  است  گردآورده  آیه  را در نصف  طب  علم  همه  خداوند متعالاند:  گفته  از سلف  برخی

 .﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿

  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ
آورده،حرامبيرونبندگانشبرايراكهالهيزينتكسيچه» صپیامبر  ای «بگو»

 یا  از لباس  آراید، اعم می  آن  خود را به  انسان  که  است  : چیزی زینت «؟استكرده

  بیرون  بندگانش : )برای . معنای زیورآالت، جواهر و غیره  ؛ همچون مباح  از اشیای  غیرآن

؛ با  ومسخر گردانیده  رام  ها را برایشان زینت  این  تعالی  : باری که  است  ( این آورده

  ی بنابراین، بر کسی  کرم از  و ابریشم  از زمین  پنبه  آفرینش  آنها ی همچون  لاص  آفریدن

در حد   نیست، چنانچه  و حرجی  مانع  پوشد، هیچ می  قیمت فاخر و گران  جامه  که

  کرده  آنها را حرام  تعالی  حق نباشد که  از چیزهایی  پوشیدنی  نشود و آن  داخل  اسراف

  کلی  عنوان  را تحت  آن  که آراید می  چیزی  خود را به  که  کسیبر   . همچنان است

  برابر آن در  شرعی  مانع  که درصورتی نیست،  حرجی  داد، هیچ  جای  توان می« زینت»

  که  مصادیقی  با این  الهی  از زینت  گیری بهره  پندارد که می  باشد و هر کس  وجود نداشته

 . است  در اشتباه  شک  است، بدون  وپرهیزگاریبا زهد   ذکر کردیم، مخالف

رزقپاكيزه»  است نکرده  حرام  نیز خداوند متعال «و» از را ها و  : خوردنی یعنی «ها

  خوردن  . ترك نیست ها نیز از زهد پاکیزگی  این  ترك  که بدان  را پس  پاك  های نوشیدنی

ی نیز   ها و غیره شیرینی ها، میوه  و لکیک دیگر ی چون  پاکیزه  های و خوردنی  گوشت

  این  که  تا بر کسانی  است آمده  این   برای  کریمه آیه ! باشد. آری می  الهی  نهی  این  شامل

  روش  کنند، انکار نماید و این می تحریم   ها و زینتها را بر خود یا بر دیگران پاکیزگی

  در حدیث  که  است شده  روایت صخدا  کند. از رسول  را مردود اعالم  شان نادرست
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کنید و   بخورید، بنوشید، صدقه  و تکبر و اسراف  دور از خودپسندی»ودند: فرم  شریف

 «.ببیند  اش را بر بنده  دارد تا اثر نعمتش  دوست  تعالی  بپوشید زیرا حق

براياين» صپیامبر  ای «بگو» زندگانيمؤمناننعمتها استدر  : این یعنی «دنيا

در  ها ی اصالتا ها و دیگر پاکیزگی ها، پوشیدنی ها، نوشیدنی از خوردنی  نعمتها ی اعم 

 در این  و طفیلی  طور تبعی است، هرچند کفار نیز به  مؤمنان  دنیا برای  زندگانی

قيامتدرروزآنانبراي»باشند   زنده  که  گاه دارند تا آن  مشارکت  برخورداریها با آنان 

  مؤمنان  و مختص  نیز خاص  نعمتها در روز قیامت  : این یعنی «استدهشخالص

راآياتسانبدين»ندارند   مشارکت  باشد و کفار در آنها با ایشان می بيانخود

  عزوجل  خدای  که «دانندميكهگروهيبراي»متمایز گردد   از حرام  تا حالل «كنيممي

 ندارد.  شریکی

  

ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ         ڇ  ڇ    ڍ  

ڱ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ
حرامفواحشپروردگارمكهنيستجزاين» صپیامبر  ای «بگو» «استكردهرا

آنآنچه»  است  و ناشایست  بسیار زشت  : گناهان فواحش از باشد آنچهآشكار و

و»  پنهانی طور به  بگیرد و چه  انجام  علنی  گونه به  فواحش  این  : چه یعنی «باشديدهپوش

  عکاب  سبب  که  است  معصیتی  هرگونه  معنی، شامل  و این «استكردهراحرامگناه

بر   ای گردنکشی و کبر و  : ستم یعنی «راناحقتعدي»  است کرده  حرام «و»گردد   الهی

مقرركنيدشريكراباخداچيزيكهواين»  متجاوز است  از حد و حق  را که  مردم

هيچكه حقانيتدليلياو   خدای  که  است  روشن  البته «استنكردهنازلآنبر

  نازل  برهانی و  شود؛ هرگز حجت  گردانیده  با او شریک  دیگری  امر که  بر این  سبحان

  ادعا کردند؛ به  که  شده  کار گرفته به  منظور رد پندار مشرکانی  عبیر، بهت  این  کند پس نمی

كهچيزيكهاين» بر شما  است  کرده  حرام «و»اند  آورده  شرك خدا  فرمان را

 «دهيدخدانسبتبه»باشد؛   را گفته  آن خداوند  که  را و این  آن  حقیقت «دانيدنمي
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  که  حالی دادند در می  نسبت  سبحان  خدای  به  مشرکان  که  ییمانند حاللها و حرامها

 . است  نداده  هرگز بدانها فرمان خداوند

  

ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ
  که  است  و محدودی  معین  وقت  هر امتی  : برای یعنی «استاجليهرامتيوبراي»

چونپس»گرداند  می  میراند و هالك می  اد معینمیع  را در آن  امت  آن  تعالی  حق

ونهافتندپسساعتينه»از امتها فرارسد   میعاد امتی  : چون یعنی «فرارسداجلشان

شود.  می واقع  ساعت  آن در  است، هم  مقدر گردیده  بر آنان  و آنچه «افتندپيشساعتي

  عزوجل  خدای  از شرع  پیروی  امت، به  کی  و سعادت  و عزت  اما از نظر معنوی، حیات

  و بدبختی  مرگ  که چنان  است  وابسته  و فضیلت  و اخالق  دین  به  و تمسک  و پایبندی

  باشد و این می  وابسته  مظالم و  و انتشار مفاسد و منکرات  از دین  روگردانی  امت، به  آن

 دارد.  نیز میعاد معینی  مرگ

 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ھ    ھ  ے  ے  ۓ 

ۅ
براي!آدمفرزنداناي» پيامبرانياگر : اگر نزد  یعنی «بيايندخودتانازجنسشما

  : احکام یعنی «خوانندمرابرشماميآيات»  آمدند که  خودتان  از جنس  شما پیامبرانی

گروه   از این  کنند پس می  شما تبیین  یرا برا  دهند و آن شما خبر می  را به  من

پرهيزگاريهركهپس»نمایید   و پیروی  را تصدیق  کنید و ایشان  اطاعت ‡رانپیامب 

اصالح»  سبحان  خدای  از معاصی «كند   را؛ با پیروی  خویش  نفس  حال «كندو

یا   ستم از «نيستبرآنانترسيهيچپس»  آنان  دعوت  ندای  به  گفتن : و لبیک ازپیامبران

  روز قیامت در «شوندمياندوهگينايشانونه»شود   گریبانگیرشان  در آینده  که  عکابی

  حالی  در هیچ : آنها اصال است  این  اند. یا معنی سر گکاشته  در دنیا پشت  که  بر آنچه

  برند و در هیچ می سر به  یاله  عنایت  زیر سایه  امور خویش  ندارند؛ زیرا در تمام  بیمی

 کنند. می  توکل خدا به  امورشان  نیستند زیرا در همه  اندوهگین  هم  حالی
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ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ   ائ     ەئ  ەئ 
 «آنهاانگاشتندوازدروغ»اند  خوانده  ما بر آنان  پیامبران  که «ماراآياتكهوكساني»

دوزخندوهمدمتكبرورزيدند،اينان»  در آنهاست  که  آنچه  به  و عمل  : از اجابت یعنی

 شوند. نمی  برده  بیرون  هرگز از آن  کفرشان  سبب لکا به «جاوداننددرآن

 

حئ    وئ  وئ    ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ        ۈئ    ېئ      ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ

ىث  يث       مب  ىب  يب  جتحت   خت  مت  ىت  يت  جث  مث    يئ  جب  حب  خب مئ  ىئ

حج  مج  
آنپس» از دروغكهكسستمكارتر خدا آياتبر يا تكذيببندد، را كند،او

و   بسته  دروغ  سبحان  بر خدای  که  نیست  کس  ستمکارتر از آن  کس : هیچ یعنی «؟كيست

  هک را  است، یا آنچه  نداده  فرمان  او بدان  گرداند که  را مشروع  چیزی  از کار دین

 و  عزوجل  دروغگو بر خدای «گروهآن»نماید   اند، تککیب آورده ‡ پیامبران

ازآنانآنهابهرهبه»؛  است  آمده  سویشان به ‡پیامبران  وسیله  به  که  انگار آنچه دروغ

دنیا و   از خیر و زینت «شدهنوشتهآنانبر»محفوظ   : در لوح یعنی «دركتابآنچه

چونكهگاهرسدتاآنمي»  و پوشیدنی  و نوشیدنی  از خوردنی  ی اعم  آن  های پاکیزگی

آنان كه»  و همکارانش  الموت : ملک یعنی «مافرستادگاننزد راجانشانبيايند

كجاست گويند:   خدایان  : کجاست یعنی «پرستيديد؟بجزخداوندميآنچهبستانند،

تا  وجو کنید آنها را جست  پرستیدید؟ اینک ید و میخواند بجز خداوند می  که  باطلی

 «شدندازنظرماناپديدگويند:آنانمي»برسانند   بکنند و نفعی  شما کاری  امروز برای

شدند و ما  . یا از نزد ما رفتند و ناپدید ما کجاییم  دانند که نمی  کردند پس  و ما را گم

کفر   : به یعنی «اندبودهكافردادندكهدگواهيخووعليه»آنها کجایند   که  دانیم نمی

 و اقرار کردند.  خود اعتراف
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ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ

ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ     

ڃ  ڃ  چ     چ  چ
شماازپيشكههاييامتشويددرميانآتشداخلكه»  خداوند متعال «فرمايدمي»

  و آنان «انسوازجن»اند؛  از شما گکشته  قبل  که  هایی با امت  : همراه یعنی «اندبوده

آتشامتيكههرگاه»امتها هستند   از همه  و انس  جن  کفار دو نوع از  «درآيددر

  قبل  را که  دیگری  : امت یعنی «كندميديگرمانندخودرالعنتامت»  گکشته  امتهای

  امت  اقتدا به  سبب اخیر به  امت  این  که کند، چرا می  است، لعنت  درآمده  دوزخ  از او به

بهدردوزخيكجاهمهچونكهتاوقتي»  است  پیوسته  شوم  سرانجام  این  پیشین، به

دیگر  یک  : به تدارك . و پیروان  رهبران و  و پسین  پیشین  از امتهای  اعم «ديگررسنديك

متأخرازگويدگروهمي»  است  آمدن  و گردهم  آمدن درپی شدن، پی  و ملحق  پیوستن

یا   و پیروان  فرومایگان  هایند، که آخرین  دوزخ  در ورود به  که  : کسانی یعنی «آنان

  بر آنان  دوزخ  در ورود به ه ك «نازآنامتقدمگروهدرحق»باشند  می  در زمان  متأخران

گویند:  می ! اند. آری در زمان  رؤسا و بزرگانشان، یا متقدمان  اند و آنان بوده  پیشگام

ما   متقدم  : گروه باشد که  این  مرادشان جایزاست  «كردندماراگمراهپروردگارا!آنان»

اقتدا   شان دین  به  نانو بعد از آ  کرده  تبعیت  از آنان  اند زیرا ما متأخران کرده  را گمراه

باشد   مراد این  جایز است  . همچنان قرار دادیم  خویش  را الگو و پیشوای  و آنان  کردیم

مضاعفازعذابپس»کردند   ما را گمراه  : رؤسا و رهبران که  «بدهآنانبهآتش،

دوچند یا   : عکابی بار است، یعنی  بار یا چندین یک  به بر مانند خود  شدن  : افزون ضعف

 «استمضاعفعذابهركدامفرمايد:برايميهللا»  بده  آنان  برابر به  چند و چندین

  متأخران، چه  و چه  متقدمان  آخر، چه  و چه  اول  گروه از شما؛ چه  : هر گروه یعنی

برابر دارید زیرا اگر   دینچن  مراتب یا به  دوچندان  عکابی  پیروان، همه  و چه  رهبران

  از متقدمان  نداشتند و اگر متأخران  ای سلطه  از خود هیچ  بودند، رهبران نمی  پیروان
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هر   برای  را که  عکابی «دانيدشمانميولي»کنند   توانستند چنین مین کردند، نمی  پیروی

 داند. دیگر را نمی  گروه  مقدار عکاب  گروه  یک . یا هست  گروه

  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ                ژ  ژ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ
  به  در دوزخ  درآمدگان : پیش یعنی «گويندمتأخرميگروهبهازآنانمتقدموگروه»

هيچشمارابرما»گویند:  می  پیروان  به  پیوندند، یا پیشوایان می  آنان  بعدا به  که  کسانی

اینجا معتبر  در  زیرا آنچه  نیست  در عکاب  تخفیفی  شما هیچ  : برای نییع «نيستبرتريي

  نه  است  بوده  باطل در دنیا پیرو  که  و در این  است  خود انسان  است، دستاورد و عمل

از پیشوا و   ؛ اعم گروه دو لکا ما هر  نیست  از او پکیرفنه  عکری  رو در آن، هیچ پیش

ما   که چنان «بچشيدراآتشعذابپس»  عکاب، برابریم  قپیرو، در کفر و استحقا

 . وی  و کفر به  تعالی  حق  های از نافرمانی «كرديدميآنچهسبببه»  ایم چشیده

  

ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڑ  ڑ  ک 

ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ
تكذيبآياتكهكسانيهرآينه» را پذيرفتنما از و ورزيدند،كردند تكبر آنها

گشودهآسمانهايدروازه»بمیرند   که  گاه ارواحشان، آن  : برای یعنی «آنانبرايهرگز

دیگر:  قولی  به . است شده  نیز روایت  بسیاری  احادیث  باب  در این  که چنان «شودنمي

  عمل  ؛ چنانچه اعمالشان  روی د و بهدعا نماین  ؛ چون دعاهایشان  روی به  آسمان  درهای

  برداشته  عزوجل  خدای  سوی به  نه  دعا و عملشان  شود پس نمی  بکنند، گشوده  نیکی

  گاه شود، آن می  برگردانده  خودشان به  گیرد بلکه قرار می  پکیرش مورد  شود و نه می

  روی به  آسمان  درهای  هن»گوید:  می  جریج ابن کوبند. می  را بر رویشان  آن  فرشتگان

  دو قول هر  سخن، جامع  این  که«. اعمالشان  روی به  شود و نه می  گشوده  ارواحشان

: در  یعنی «درآيدسوزنشتردرسوراخكهتاوقتيآينددرنميبهشتوبه».  است

  محال  را به  شتبه  به  درآمدنشان  جهت  آیند، بدین درنمی  بهشت  به  از احوال  حالی  هیچ

را   سوزن  درآید(. سوراخ  سوزن  شتر در سوراخ  که  گردانید و فرمود: )تا وقتی  معلق
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  . بعضی : شتر نر است قرار دارد. جمل  تنگی  در غایت  یاد کرد که  جهت  از این  بویژه

بدين»  است  کلفت  طناب  معنی  به  اند: جمل گفته   جزای  مانند این : به یعنی «سانو

 «.دهيمراكيفرميمجرمان»  کردیم  بیان که  وحشتناکی

  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  ے  ۓ
:  غواشی «پوششهاستوازبااليشان»  است  مهاد: فرش «فرشهاستراازدوزخآنان»

پوشاند.  می  همانند لحاف را  آنان  که  است  هایی آتش  از باالیشان  لحافهاست، یعنی

اين»  است  جهنم از آتش  : بسترها و باالپوشهایشان که  این  سخن  صلحا گونه،و

 «.دهيمراسزامي»  خویش  بر نفسهای «بيدادگران

 فرماید:  پرداخته، می  مؤمنان  نیک  سرانجام  به  گاه آن

  

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ
كساني» كارهايآايمانكهو و هيچشايستهوردند بهكسكردند، جز قدررا

  ؛ منوط به بهشت  ورود به  نشود که  فهمیده  بنابراین، چنین «كنيمنميمكلفتوانش

 مؤمن «گروهآن»قرار ندارد   انسان  و امکان  توان  در حیطه  که  است  اعمالی  دادن  انجام

«.باشندميدرآنجاجاودانبهشتند،ايشانهمدم»نیکوکردار  

  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  

ىب  يب    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب
  را که  هایی کینه  عزوجل  : خدای یعنی «زداييمميهايشانراازسينهايكينهوهرگونه»

تا بدانجا  سترد کند و می می  پاك  هایشان اند، از سینه دیگر داشته ا بر یکدر دنی  بهشتیان

اگر   دارند، چه می  دوست  دل  دیگر را از ته شود و یک می  و شفاف  صاف  دلهایشان  که

امر در التکاذ و   قطعا این باشد،  وجود داشته  و کینه  وغش مانند دنیا غل  به  در دلهایشان
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با   که  آورد زیرا کسانی می پدید  و کمی  کاستی  بهشت  از نعمتهای  برخورداریشان

  پنهان  : کینه گکرد. غل نمی  خوش  در کنار هم  آنان بر  ورزند، زندگی می  دیگر کینه یک

  بهشتیان  که  است  معنی  این  در بهشت، به  کینه  : زدودن برآنند که  . بعضی هاست در سینه

  ورزند. در حدیث دیگر حسد نمی منزلتهایشان، با یک و  درجاتمقامها و   در برتری

  که  گاه آن»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است آمده  خدری ابوسعید  روایت  به  شریف

  متوقف  است  و دوزخ  بهشت  میان  که  یابند، بر سر پلی می  نجات  دوزخ  از آتش  مؤمنان

  دیگرشان از یک  است  در دنیا بوده  میانشان  که  در مظالمی  شوند، سپس می  ساخته

  بهشت  ورود به  اجازه  آنان  و مصفا گشتند، به  پاك  چون  که  شود تا آن می  گرفته  قصاص

در   خویش  و مأوای  منزل  درید اوست، آنان  جانم  که  ذاتی  شود. سوگند به می  داده

 «.شناسند د، میان در دنیا داشته  که  را بهتر از مسکنی  بهشت

بدر   اهل ما  درباره  آیه  این  خدا که به: » است فرموده  کریمه  آیه  نزول  سبب  دربیان  علی

قصرهايشان»«. گردید  نازل زير جارياز مياستنهرها ستايشو گويند:

 همانا  هک  بزرگ  پاداش  این  : ما را به یعنی «نموداين،هدايتمارابهكهراستخدايي

و   ایمان  نمود. یا در دنیا به  است، راه  از دلهایمان  کینه  و زدودن  در بهشت  جاودانگی

مستعدوماهرگز»نمود   است، هدایتمان  عظیم  رستگاری  این  وسیله  که  صالح  عمل

ماراهللااگر»  را نداشتیم  و منزلت  فیض  همه این  به  یابی راه  و توان«نبوديميافتنراه

پروردگارمابهفرستادگانشكبي»  یافتیم  او راهبر شد تا ما راه  پس «ننموديرهبري

  بدان  که  خوشی از عاقبت  و شادکامی  از سر شادمانی  بهشتیان «آمدندودرستيراستي

  بر این  رایشانب  تبریکی پیام  مثابه  به«شوندونداداده»گویند  را می  سخن  اند، این رسیده

بهآنكهاستبهشتيايناينك»:  الهی  عظمای  نعمت انجامآنچهپاداشرا

ميراثمي برشما بود،   الهی  فضل از  که  خویش  را با عمل  : آن یعنی «ايديافتهداديد،

  ا اعمالکنید و ب  پیشه  ودرستی  راستی: » است  آمده  شریف  اید. در حدیث آورده  دست به

شود.  نمی  وارد بهشت  با عملش  هرگز کسی  بدانید که  جویید ولی  خدا تقرب  به  شایسته

  که  ؛ مگر این من  فرمودند: حتی ص حضرت ؟ آنهللا شما یارسول  گفتند: حتی  اصحاب

بر   سبحان  خدای  اگر فضل  پس«. درپوشاند  خویش  رحمت  مرا به  عزوجل  خدای
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  عمل  انجام  به  نبخشد، او هرگز موفق  توانایی  عمل نباشد و او را بر  هکنند عمل  شخص

  شریف  در حدیث صخدا  رسول  که  است شده  روایت  شود. همچنین نمی  شایسته

باشید؛ و هرگز   و تندرست  گیرند: صحیح قرارمی  خطاب مورد  چنین  بهشتیان»فرمودند: 

و   و سختی  باشید؛ و هرگز در رنج  در نازونعمتو   نیکوحال و  بیمار نشوید، شادمان

باشید؛ و هرگز   نگردید، جاودان  شوید؛ و هرگز پیر و فرتوت  جوان آزار قرار نگیرید،

 «.نمیرید

   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  

ڃ  ڃ  ڃ       ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ    ڃ  

چ
و   در منزل  از دو گروه  هریک  که  بعد از آن «راندادهنددوزخاهلبهشتواهل»

آنچهكه»یابند:  استقرار می  خویش  مقام پروردگارمانما وعده»از نعمتها  «مابهرا

پروردگارتانراآنچهآياشماهمپس»  رسیدیم  آن  : به یعنی «يافتيمبود،راستداده

شمابه راستكردهوعده»  دردناك  از عکاب«  رسیدید؟  آن  : به یعنی «يافتيدبود،

 «گفتند» کنند می  مطرح خداوند  نعمتهای  به  اعتراف  را در مقام  سخن  این  بهشتیان

  سولر»گوید:  می کثیر . ابن یافتیم  را راست  پروردگارمان  ما نیز وعده «آري»  دوزخیان

  کوبنده  ندای  نیز با این شدند،  افگنده  چاهی  به  در بدر را که  مشرکان  کشتگان صخدا

...! آیا  ربیعه  بن شیبه  ! ای ربیعه بن عتبه  ای ! هشام  بن اباجهل  قراردادند: ای  مورد خطاب

  را که  نچهآ  یافتید؟ زیرا من  راست بود،  کرده  شما وعده به  دگارتانپرور  را که  آنچه

 !هللا : یا رسول گفت اثنا عمر  در این«. یافتم بود، راست  کرده  وعده  من  به  پروردگارم

 صخدا  اند؟ رسول گندیده  اکنون  دهید که قرارمی را مورد خطاب   شما گروهی
  به  گویم، نسبت می  من  آنچه  در ید اوست، شما به  جانم که  ییخدا  سوگند به»فرمودند: 

 «.دهند  توانند پاسخ نمی  آنان  نیستید ولی نها شنواترآ

:  قولی به «دهدآوازدرمي»  دو گروه  : در میان یعنی «آناندرميانايآوازدهندهگاهآن»

لعنتكه»  است  بر دوزخ  گماشته  از فرشتگان  آوازدهنده  این بر: باد!ستمگرانخدا
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راهآنداشتندوبرايبازمي»  حق  راه  : از پیمودن یعنی «هللاراازراهمردمكهآنانهم

  آن  و درستی رمانیدند و در راستی  می  راه  را از آن  : مردم یعنی «خواستندراميكجي

  و ناصوابی  ناحق  راه، راه  این  که  شان سخن  کردند؛ با این وارد می  و اشکال  راه، عیب

از  «رامنكرندآخرتوآنان»  ما خود در آنیم  که  است  چیزی  فقط همان  و حق  است

  و حسابی  عقاب از  که ندارند، چرا  منکرشان  و اعمال  از سخنان  رو، باکی  این

 ترسند. نمی

  

ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ   ڑ  ک    چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ

ک  ک  
و   بهشت  دو گروه، یا در میان  آن  میان : در یعنی «استدو،حجابيآنودرميان»

  که  است  دیواری  : بلندیهای اعراف «هستندمردمانيوبراعراف»  است  دوزخ، دیواری

  و مرتفع بلند  مکان  معنی  : به و در لغت  است  شده  زده  و دوزخیان  بهشتیان  در میان

 باشد. می

  اصحاب  برآنند که  نظر دارند: بعضی اختالف  بر چند وجه  اعراف  اصحاب  علما درباره

  از مشغله  فارغ  اند که مؤمنان  آنان، فضال و صلحای  برآنند که  اعراف، شهدایند. بعضی

مجاهد   قول  این  باشند ی که می  مصروف  مردم  احوال  مطالعه  به  خود در اعراف  وانفسای

اند و  شده  دیوار گماشته  بر آن  اند که یفرشتگان اعراف،  اصحاب  برآنند که  . بعضی است

  کنند. بعضی جدا می  از هم  و دوزخ  بهشت  به  از ورودشان  را قبل  و کافران  مؤمنان

کمتر از   نیکشان  و اعمال  برابر است  و گناهانشان ها ثواب  اند که مردمی  آنان  برآنند که

وارد   الهی  و رحمت  فضل  به  گردند، سپس  وارد بهشت  آن  وسیله بتوانند به  که  است  آن

  قول  این  اند. که شوند، ایشان وارد می  بهشت  به  که  کسانی  شوند و آخرین می  بهشت

  کثیر نیز این و ابن  است  از سلف  دیگری  عنهما و عده هللا رضی مسعود و ابن  عباس ابن

  مردمانی  ؛ بر اعراف هرحال باشد. به تر می قوی  از دیگر اقوال و  داده  را ترجیح  قول

بهودوزخبهشتاهلازهريككه»هستند:    : به یعنی «شناسندميآنانسيمايرا

ميبهشتواهل»  هایشان چهره  یا سیاهی  سپیدی  ؛ چون آنان  های نشانه ندا  «دهندرا
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  تحیت  عنوان را به  بینند، ایشان می را  بهشت  اهل  که  اعرافند، هنگامی بر  که  : کسانی یعنی

اينانسالمكه»دهند:  ندا می  چنین  اکرامشان و  و شادباش باد. شما واردبر هنوز

طمعاندنشدهبهشت دارندآناما   هنوز وارد بهشت  اعراف  : اصحاب یعنی «را

  پرورانند زیرا فضل ر میرا در س  امیدی  و چنین  داشته  طمع  درآن ورود  به  اند ولی نشده

  بر خشم  خداوند متعال  رحمت  نگرند که بینند و می را می  بهشت  اهل بر  الهی  و رحمت

 . است  کرده  غلبه  وی

 که  گاه آن»فرمودند:   شریف  در حدیث ص اکرم  رسول  که  است  شده  روایت

گوید: شما  می  اعراف  اصحاب  شود، به می  فارغ  بندگانش  میان  از داوری  العالمین رب 

 «.بخرامید ببرید و  خواهید، بهره می  که  از بهشت  جایی در هر  منید پس  آزادکردگان

 

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ   ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں
چون» گردانيدهدوزخيانسويبه»  اعراف  اصحاب  چشمان : یعنی «چشمانشانو

اند  درافتاده  دوزخ  به  که «ستمكارانگروهمارادرزمرهردگارا!گويند:پروشود،مي

«.قرارنده»

  

ھ  ے ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھ
اهل» مي»کفار   از سران «مردانياعرافو ندا بهآناندهندكهرا هايشانقيافهرا

  بازداشتن  رایرا ب  آن  که «شماگويند:جمعيتمي»و   هایشان نشانه  : به یعنی «شناسندمي

و»آوردید  می گرد  باطل  در جهت  را که  مالهایی  آوردید. یا آن گرد می خدا  از راه

  و به «نكردتانكفايت»  تان : استکبار و گردنکشی یعنی «كرديدميكهسركشيهمهآن

 ابد درافتادید.  عکاب  روزگار بد و این  این  به  سرانجام  نیامد، بلکه  کارتان

  

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
رحمتيهيچهرگزخداشاملكرديدكهشماسوگنديادميبودندكهاينانآياهم»

  فقرا و مستضعفان  سوی به  که  در حالی  اعراف  : اصحاب یعنی «دهد؟نميقرارشان
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  اینان هم گویند: مگر کفار می  به  کنند، خطاب یم  اند، اشاره درآمده  بهشت  به  که  مسلمان

  هیچ خدا کردید که آوردید و سوگند یاد می نمی  حساب  شما آنها را به  نبودند که

نهبهشتبهاينك»نخواهد رسانید   آنان  به  رحمتی نهبرشماستبيميدرآييد، و

  به  اعراف  اصحاب  . یعنی است  فاعرا  اصحاب  سخن  از ادامه  این «شويدمياندوهگين

 خداوند  سخن  دیگر: این قولی  درآیید... به  بهشت  به  گویند: اینک می  مسلمانان

  خود وارد بهشت رحمت  را به  ایشان  که  است  اعراف  خود اصحاب  به  خطاب

 گرداند. می

شناسند؛  می  مایشانرا از سی  مردم  اعراف  اصحاب: » گفت  که  است  شده  نقل  از سدی

  چون  پس  هایشان چهره  را با سپیدی  بهشت  و اهل  هایشان چهره  را با سیاهی  دوزخ  اهل

  گویند: سالم کنند؛ می می برند، عبور می  بهشت  سوی را به  آنان  که  از برابر گروهی

کنند؛  ر میبرند، عبو می دوزخ   سوی را به  آنان  که  از برابر گروهی  و چون ! علیکم

 «.مگردان  ستمگر همراه  ما را با قوم !گویند: پروردگارا می

  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  
دوزخيان» ميبهشتيانو ندا كهرا چيزيدهند آنچه: ساير از يا آب، هللاكهاز

  خویش  طلب  از اجابت  که ی درحالی  ا آنانچر «است،برمابريزيددادهروزيشمابه

 و  درمانده  شخص  که  آن  کنند؟ برای می  درخواستی  چنین  اند ی از بهشتیان مأیوس

  بریزید(، دلیل گوید. و تعبیر )افیضوا: بر ما هردو را می  فایده و بی  بافایده  متحیر، سخنان

اينهللاهرآينه»  بهشت  اهل «گويندمي» دارد قرار  بر فراز دوزخ  بهشت  که  است  بر آن

را كافران»گوارا را   های ها و نوشیدنی خوردنی و دیگر  : آب یعنی «هردو حرامبر

  توانیم ؛ نمی است  کرده  حرام بر شما  سبحان  خدای  که  ما با چیزهایی  پس «استساخته

 . بکنیم  شما مدد و معاونتی  به
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ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی

جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   
گرفتندوزندگانيبازيخودرابهدينكهكساني»فرماید:  می  خداوند متعال  گاه آن

شدند   در دنیا فریفته  طوالنی  بقای  و به  کرده  را فراموش  لکا آخرت «داددنيافريبشان

آنانكهچنان»  کنیم می  رهایشان  : در دوزخ یعنی «كنيمميرافراموشامروزآنانپس»

كهكردندوچنانفراموش»را   روز آخرت  : مالقات یعنی «راروزخويشاينمالقات

ميآيات انكار را گردید،   شان هالکت  سبب  که  هایی بنابراین، خصلت «كردندما

 . الهی  آیات  انگاشتن  دروغ و  آخرت  کردن  دنیا، فراموش  بود از: حب  عبارت

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ
مشرکان،   سوی : به پیامبران  با فرستادن  که  حقیقت  این  اعالم  برای  تعالی  حق  گاه آن

است،   نگکاشته  باقی  را برایشان  عکری  گونه هیچ  و جای  کرده  را بر آنها تمام  حجت

هرآينه»فرماید:  می وروشنكه»  است  همانا قرآن  که «آورديمكتابيآنانبرايو

و متمایز   را روشن آن  و اندرزها و داستانهای  و حرام  : حالل یعنی «ايمساختهشيوايش

دانا و   آن  احکام  ساختن روشن  کیفیت  به  که  : درحالی یعنی «علمازروي»  ایم ساخته

  که  این  در عین  قرآن  پس«استايماناهلبرايورحمتيوهدايت»  ایم بوده  عالم

 . مؤمنان  برای  هست، لیکن نیز  و رحمتی  است، هدایت  و روشن  واضح

  

ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  

ڍ  ڌ   
آنان» تأويلآيا انتظار آنند؟جزدر   آنان  به  در قرآن  را که  : کفار جز عکابی یعنی«

خواهد   منتهی  بدان  سرانجام، کارشان  که  کشند، عکابی است، انتظار نمی  شده  داده  وعده

  ا آنآید ت می  میان نو به  مسائلی  قرآن  از تأویل  پیوسته»گوید:  می  در تفسیر آن  شد. ربیع
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كهروزي»«. رسد می  اتمام  به  آن  تأویل  که  روز است  فرارسد و در آن  روز حساب  که

فراموشازآنراپيشآنكهكساني»  است  همانا روز قیامت  که «فرارسدآنتأويل

د و فرارس  آن  های وعده  مصداق  که  از آن  را قبل  قرآن  که  : کسانی یعنی «بودندكرده

فرستادگانشكگويند:بيمي» بودند؛  کرده  یابد، ترك  در آن، تحقق  مورد بحث  فرجام

اقرار   حقیقت  این  به  در جایی گونه، بدین «بودندراآوردهوحقيقتپروردگارماحق

زآياامروپس»ندارد   حالشان  به  سودی  در آنجا هیچ  اعتراف  این  کنند که می  و اعتراف

شفاعتگراني را ما   برای  کاش  : ای . یعنی تمناست  معنای  به  جمله  این «؟هستما

براي»بود  می  شفاعتگرانی شفاعتتا   ما تا ما را از عکاب در نزد پروردگار «كنندما

  سبحان  خدای  کنند که  ما شفاعت  یا برای «شويميابازگردانيده»گرداند   معاف  دوزخ

آنچهغير»  شویم  داده  اگر بازگشت «كنيمعملگاهآن» دنیا بازگرداند  سوی ما را به

  : آنان یعنی «زدندخودزيانبهكهراستيبه»آلود  شرك  واعمال  از معاصی «كرديممي

نگرفتند   ای بهره  هیچ  خویش  و فالح  صالح  خود در جهت  توانمندیهای و  از زندگی

اند، همانند  خود را باخته  هستی  گردید، گویی  بال و محنت  بر آنان  آنان  زندگی  پس

:  یعنی «كردندافتراميآنچهشدازآنانوگم»بازد  خود را می  المال رأس  که  تاجری

دنیا  در  که  و نابود شد، یا معبودهایی  ساختند، تباه در دنیا برمی  که  هایشان بافی دروغ

  آنان  به  سودی  ناپدید شد و هیچ  دادند، از نزدشان قرار می  سبحان  خدای  شریک

 نرسانید.

  

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ  
  به «آفريدروزرادرششآسمانهاوزمينكهاستاللهيهماناپروردگارشماآن»

بود   آخرت  روزهای روزها از  دیگر: این قولی  دنیا بود. به  روزها از روزهای  : این قولی
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  روزهای  روز از این  : اولین که  است  . نقل دنیاست  هزار سال  اندازه به  هر روز آن  که

 بود.  آن، روز جمعه  و آخرین  شنبه گانه، یک شش

 اند:  گفته  تدریجی  آفرینش  این  حکمت  علما در بیان

  همین و  قادر است  واحد هم  آن  در یک  خلقت  بر آفرینش  سبحان  ی هرچند خدای 1

هرچیز نزد او   برای شود ولی موجود می  درنگ ، بی«: موجود باش کن»بگوید:   آن  به  که

  به  مرحله هب و مرحله  داشته  روند تدریجی  آفرینش  که  رفته  بر آن  و سنتش  است  میعادی

 برسد.  تکامل

 در امور را  ما تأنی  تا به  است  تدریجی، خواسته  آفرینش  با این  تعالی  ی باری 2

 بیاموزاند.

 ما  مدبر مرید مختار و فعال  چیز بعد از چیز دیگر، بر وجود آفریننده  ی ایجاد یک 0

 . تر است کننده یشاء داللت

عرشسپس»  و خدای  و استقرار است  از برتری  عبارت استواء: «شدمستويبر

  عظمت و  جالل  به  که  ای گونه به  آن  باشد و ما به داناتر می  آن  کیفیت  خود به  سبحان 

  روایت   ﴾ک  ک  ک  گ﴿در تفسیر:   سلمه . از ام داریم  سزاوار است، عقیده  وی

  هم  استوا مجهول اما  نیست  عقل  استوا در حیطه  کیفیت  فرمود: درك  که  است شده

  شده  نیز روایت  انس بن . از مالک کفر است  و انکار آن  ایمان  آن  نیست، و اقرار به

  استوا یافت؟ مالک  برعرش  چگونه  سبحان  پرسید: خدای  از وی  شخصی  که  است

  ا( مجهولاستو  این  کیفیت  )یعنی  ( و کیف در لغت  )یعنی  است  استوا معلوم: » گفت

  مکهب  است  این«. باشد می  بدعت  از آن  کردن  و سؤال  واجب  آن  به  و ایمان  است

  بزرگترین  که  است  جهانداری  تخت از  : عبارت . عرش باب  در این  صالح  سلف

  شب  تعالی  : حق یعنی«پوشاندروزميرابهشب»باشد.  می  عزوجل  خدای  مخلوقات

پوشاند  را می  آن  خویش، روشنی  ظلمت با  گرداند که روز می  برای  ای پرده  را همچون

به» را روز   شب  پوشاند که روز می  را به  شب  : درحالی یعنی «طلبدميشتابشب،

شود.  نمی  سست  آن  از طلب  ای و لحظه  حال  و در هیچ  روز است  در طلب  شتابان

و   حرکت  که  است  کریم  قرآن  علمی  بزرگ  معجزات از  کیتعبیر، ی  این  که  است  گفتنی
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آفتاب»کند.  می  را اثبات  زمین  محوری  دوران ماهو ستارگانو كه»آفرید  «راو

سیر   تخلفی  گونه هیچ او بی  و امر تکوینی  اراده  : برطبق یعنی «اويندفرمانشدهرام

در   او و فرمان  آفریده  همه  : کائنات یعنی «وراستاوامرخلقشوكهآگاه»کنند  می

  است  تعالی  حق  تشریعی  و احکام  تکوینی  از: فرمانهای  عبارت «امر. » اوست  آن، فرمان

و   و خیر او بسیار بزرگ  : برکت یعنی «استبزرگغايتبهجهانيان،پروردگارهللا»

 . است  پرگستره

:  است کرده  مأثور را روایت  دعای  این  شریف  در حدیث ص اکرم از رسول ابودرداء

وأعوذ   اخلري كله  من  األمر كله، أسالك  يرجع  ليكإو  احلمد كله  ولك  كله  امللك  لك  اللهم»

امر   و تمام  توست  حمد از آن  و تمام  توست  ازآن  ملک  تمام : بارخدایا! الرش كله  من  بك

 «.برم می  تو پناه  شر به و از تمام   طلبم خیر را می  د پس، از تو تمامگرد تو برمی  سوی به

  

ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ  
بهپروردگارتان»  و  و اخالص  و تملق  و تکلل  : با تضرع یعنی «بخوانيدزاريرا

  : خواندن یهبخوانید. خف «خفيه»  را به  پروردگارتان «و»او دعا کنید   سوی رغبت، به

  بدین  تعالی  حق  زیرا خواندن  است  مردم  و گوش  از چشم  طور پنهان به  خداوند متعال

در   آمین  خواندن  آیه، برخفیه  با این  کند. احناف می  قطع  کلی ریا را به  وریشه شیوه، رگ

ازحدگذرندگاناوهرآينه» . دعاء است  اند زیرا در نزد آنان، آمین کرده  نماز استدالل

را در امور دیگر ی   دعا و چه در  از مرز اوامر خود را ی چه  : تجاوزکنندگان یعنی«

 «.ندارددوست»

 بسیار بلند را  در دعا صدایش  : دعاکننده که  است  ؛ تجاوز در دعا چنین شویم یادآور می

  چون ؛ ستنی  وی  حق  را بخواهد که  چیزی  کند و فریاد برآورد، یا در دعایش

و   منازل  به  است، یا دستیابی  ذاتا محال  که  آنچه  به  یافتن در دنیا، یا دست  جاودانگی

  که  است  شده  روایت  اشعری  از ابوموسی  که . چنان در آخرت ‡انبیا  مقامات

  شریف  در حدیث صخدا  رسول  را در دعا بلند نمودند پس  صداهایشان  فرمود: مردم

خوانید  را نمی  ناشنوا یا غایبی  بگیرید زیرا شما ذات  بر خود آسان ! مردم  ای: »فرمودند
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شنید   از فرزندش  مغفل  بن هللعبدا...«. است  شنوا و نزدیک  خوانید که را می  ذاتی  بلکه

  من  شوم، به وارد می  بهشت  به  چون  که خواهم از تو می  من بارخدایا!»گوید:  می  که

  او از دوزخ  و به  را بخواه  ! از خدا بهشت : فرزندم ! عبداهلل  گفت پید ببخشیس  قصری

  در حدیث  که  شنیدم صخدا  از رسول  زیرا من است   قدر کافی  ببر و همین  پناه

 «.گکرند در دعا و وضو، از حد در می  هستند که  گروهی»فرمودند:   شریف

:استدعااينآدابخالصه

 باید باوضو باشد.  کنندهی دعا 1

 باشد.  قبله  ی رو به 2

 گرداند.  ها خالی و مشغولیت  را از خطرات  ی قلبش 0

 برد.  پایان ی دعا را با درود آغاز و با درود به 2

 بردارد.  آسمان  سوی ی دستها را به 5

 سازد.  شریک  را در آن  ی مؤمنان 2

  وقت اخیر شب،  ثلث  ؛ همچون دعاست  اجابت  ساعات  باشد که  ساعاتی  ی جویای 4

 . است  آمده  در روایات  که  سفر و دیگر مواردی  افطار، روز جمعه، حالت

  

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  
  فرستادن با  منان  خدای  که  : بعد از آن یعنی «فسادنكنيدآنبعدازاصالحودرزمين»

آورد و بعد   صالح  را به  و احکام، زمین  قوانین  و تبیین  کتب  کردن  و نازل ‡نپیامبرا

  و ویران  مردم  فساد نکنید؛ با کشتن  کرد، درآن  را آبادان  آن  یا کافری  مؤمن  که  از آن

فساد در   . و ازجمله انهارشان  ساختن و مسدود  درختانشان  و قطع  منازلشان  ساختن

  وی  و شرایع  قوانین  کردن و لغو  وی  در معاصی  سبحان، افتادن  خدای  به : کفر زمین

بيم»  آنهاست  شدن بعد از برقرار با را او بخوانيدو اميد و   خدای  که  ازاین  بیم«

قراردهد.   اجابت را مورد  دعایتان  که  این  نکند و امید به  را اجابت  دعایتان  عزوجل

  و امید به  تعالی  باری  بار عکاب فالکت  از فرجام  بیم»گوید:  می  آن کثیر در تفسیر ابن
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  این «استنزديكنيكوكارانخدابهرحمتهرآينه»«. وی  و فرخنده  خجسته  ثواب

بخشد.  می  نشاط و شادابی  جهت  آنها در این  و به  خیر ترغیب  سوی را به  تعبیر، بندگان

  غیب  به  را با ایمان  سبحان  خدای  یگانگی وجود و  به  ایمان  کهاند  : کسانی نیکوکاران

و   پرهیزند و ترس می  وی  و از محرمات  را بجاآورده خدا  یکجا کرده، فرایض

 گردانند. می  را نیک  رو اعمالشان  از این  دارند، هم  را در دل هللا  مراقبت

  

ۇئ   ۆئ  ۆئ       ۈئ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    یی  ی   ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   
  بندگانش بر خداوند  که  است  شماری بی  از نعمتهای  ذکر نعمتی  آیه، متضمن  این

نیز   تعالی  حق  الوهیت  و ثبوت  وحدانیت  از دالیل  دلیلی  که  حال عین نموده، در  ارزانی

مژدهكهآنواوست»:  هست   است  باران  که «خودرحمتپيشاپيشرسانبادهارا

آن»بارانند   رسان : بادها مژده یعنی «فرستدمي» بردارندگرانبارابرهايكهگاهتا  «را

کنند،   گرانبارند، حمل خود  آب  با محموله  را که  بادها ابرهایی  چون  که  گاه : تا آن یعنی

بایر و   : سرزمین یعنی «ايمردهزمينسويبه»: ابر را  یعنی «ارآن»:  هنگام  دراین

بایر و   سرزمین  آن  به «آوريمفرودميآب»ابر گرانبار  «.پس،ازآنرانيممي»  گیاهی بی

آنگاهآن»  مرده ميوهاز   و سبزه  میوه  گونه همه  آب  : با آن یعنی «برآوريمايهر

را نیز   : مردگان یعنی «آوريمميبيرونرامردگانسانبدين»  وریمآ و برمی  رویانیم می

زیرا   آوریم می  روز محشر از قبرها بیرون ها، در ها و رستنی میوه  آوردن  همانند بیرون

  و با این  عجیب  صورت  این  ها به میوه  آوردن  بیرون  تعالی  حق  قدرت  در پیشگاه  وقتی

  آوردن را از بیرون  قادر الیزال  چیزی، آن  بود، دیگر چه  ظیم، ممکنو ع  پیچیده  عملیه

كه»گرداند؟  می  ناتوان  از قبرهایشان  مردگان گيريدباشد   عظیم  قدرت  و به «پند

  دوباره  مجدد و برانگیختن  ساختن  او بر زنده  که  و این  وی  بدیع  و صنع  خداوند متعال

 . نیست  فرقی  فوق، هیچ  آوردن  دو بیرون  زیرا میان ببرید  شما تواناست، پی
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ڀ       ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  

ٿ  ٿ   
گياهش» پاك، شهر   در اینجا مراد از بلد: زمین «آيدبرميپروردگارشاذنبهو

 شرایط  ساختن فراهمپروردگار و   اذن  به  پاك، گیاهش  : خاك . یعنی است  وخاك

آید  می  خود بیرون  شکل  و کاملترین  نیکوترین، تمامترین  ؛ به آن  روییدن  برای  ضروری

  : خاك یعنی «آيدبرنميفايدهوبيجزاندكاست،گياهشناپاككهزمينيوآن»

  تمثیلی  این ز.خیر و ناچی بی  آورد. نکد: یعنی نمی  پلید و ناچیز بیرون  پلید، جز گیاهی

  پندگریز را به  فاسق  و قلب  پاکیزه  زمین  را به  پندپکیر مؤمن  قلب  دلهاست، که  برای

آياتاين»  است  کرده  پلید تشبیه  زمین برايگونه، را شكرگزاريكهمردميخود

 «.كنيمميبيانگونگونه»کنند  می  اعتراف  وی  های نعمت  و به  تعالی  از حق «كنندمي

  عزوجل  خدای  که  است  مثلی  این»گوید:  می ﴾...ٱ  ٻ﴿  در تفسیر: ك عباس ابن

 چنان  است  پاکیزه نیز  و عملش  است  پاکیزه  فرماید: مؤمن زیرا می  است  زده  مؤمن  برای

 شده  کافر زده  برای  که  است  مثلی ﴾...پ  پ﴿دارد، و:   پاکیزه  میوه  پاکیزه  زمین  که 

کافر خود   آید پس برنمی  برکت  از آن  که  است  زاری شوره  زیرا او همانند زمین  است 

 «.باشد نیز پلید می  وی  و عمل  پلید است

 شریف  در حدیث صخدا  رسول  که  است شده  روایت  اشعری  موسی از ابی

همانند  ؛ است  برانگیخته  مو عل  از هدایت  مرا بر آن  تعالی  حق  که  آنچه  مثل»فرمودند:  

حاصلخیز  و  زمین، پاك  از آن  بخشی  فرود آید پس  بر زمینی  که  بسیار است  بارانی

و   خشک  آن از  رویاند و بخشی می  فراوان  و سبزه  پکیرد و علف را می  آب  که  است

  نفع  بشرا از آ  مردم دارد و خداوند می  را بر بستر خود نگه  آب  که  است  سخت

  و زرع  کشت  آن کنند و با می  خود را سیراب  و حیوانات  نوشیده  از آن  رساند که می

را بر بستر خود   آبی  نه  که  هموار است  زمین، بیابانی  از آن  دیگری  نمایند. اما بخش می

  دایخ  در دین  که  کسی  مثل  است  این  رویاند. پس را می  گیاهی  دارد و نه می  نگه

  برانگیخته، به  مرا بر آن  عزوجل  خدای  که  و بنابراین، آنچه  نموده  کسب  آگاهی  عزوجل

  تعلیم  دیگران  را به  آن  و هم  دریافته را  خود آن  رو، هم  از این  است  بخشیده  نفع  وی
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  آن  ابالغ  برای  که  الهی  و علم  هدایت که  کسانی  مثل  است  این  . همچنان است داده

 «.اند را نپکیرفته  و آن  بلند نکرده  سری  آن برابر اما در  رسیده  آنان  ام، به شده  برانگیخته

  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ
  انبیای  هایداستان  بیان  به  کرد، اکنون  بیان  را در آغاز سوره  آدم  داستان  خداوند متعال

 خداوند  فرستاده  کند زیرا او اولین آغاز می  و ابتدا از نوح  پرداخته ‡دیگر

  نوح «فرستاديمقومشسويرابهنوحهرآينه»:  است  بشر بعد از آدم  سوی به

  رسالت  به  سالگی  پنجاه  او را در سن  عزوجل  و خدای  زیست می  عراق  در سرزمین

  فاصله  قرن  دهی علیهما السالم ی  و نوح  آدم  میان»گوید:  کثیر می نید. ابنگردا  مبعوث

پایدار بودند و در عصر  و توحید  اسالم  بر آیین  همه  قرن، مردم  ده  این  در طول  بود، که

و   ذکر شده  کریم  ( بار در قرآن20) نوح،  نام«. پدیدار شد  و انحراف  شرك  بود که  نوح

  آمده  اعراف، هود، مؤمنون، شعرا، قمر و نوح  های در سوره  تفصیل  نیز به  وی  داستان

  از نسل  اکنون هم  خلق  اند: تمام گفته  و دیگران  ترمکی بود.  نجاری  وی  و شغل  است

 «گفت».  است  زیسته می  از نوح  قبل  ادریس  که هستند. بعضی برآنند  نوح

 «نيستخداييشمارابجزاوهيچخدارابپرستيدكه» فقط «منقوماي»  نوح

  خویش  دعوت  پرچم  سان، نوح شما قرار گیرد. بدین معبود  باشد که  تا سزاوار این

  آیین  سوی تا به  خواست  و از قومش  برافراشت  تعالی  حق  پرستش توحید و  را بر مبنای

هرآينه»اند  بوده  بر آن  بعد از وی  های نسلو   آدم  که  آیینی  همان توحید بازگردند،

را نپرستید، بر   سبحان  : اگر خدای یعنی «بيمناكمبزرگروزيعقوبتبرشماازمن

  را برای  بتانی  نوح  . قوم بیمناکم  روز طوفان  روز قیامت، یا عکاب  شما از عکاب

 و  است  ذکر آنها پرداخته  به« نوح»  در سوره  خداوند متعال  بودند که  برگزیده  پرستش

 و نسر بود.  آنها: ود، سواع، یغوث، یعوق  نامهای

آنها   میان : در بود که  گونه این  آدم  فرزندان  در میان  پرستی بت  اولین  پدید آمدن  ماجرای

بر سر   قومشان آنها مردند،  کردند و چون می  زندگی  نیکوکار و صالحی  اشخاص
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تصویر کشیدند تا   مساجد به  آنها را در آن  و تمثال  بنا کرده  مساجدی  گورهایشان

  گردانند و چون  ایشان  و خود را پایبند شیوه  یاد آورده به  آنها را همیشه  نیک  احوال

تصویرها   این  بر مثال  نمادهایی ها و مجسمه  رفته گکشت، رفته  منوال  بر این  درازی  زمان

ود،   نامهای به  کردند و در نتیجه، بتانی  گکاری نام  صالح  گروه  آن  نام  را به و آنها  ساخته

 بودند، تراشیدند.  ازصالحان  همه  و نسر که  سواع، یغوث، یعوق

  

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
گمراهيماتورادرگمانبي»اند  قوم  و رؤسای  : اشرافمأل «گفتندنوحازقوممأل»

 . خداوند یگانه  پرستش  سوی به  در دعوتت «بينيمميآشكاري

  

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  
ازپيامبريمنبلكهنيستايگمراهيگونههيچدرمن!منقوماي»  نوح «گفت»

را   تا خیر و فضیلت  است  شما فرستاده  سوی مرا به  که «هستمپروردگارعالميانسوي

  نوح بود که  سان . بدین کنم  را از شما دفع  و شر و رذیلت  داده  شما سوق  سوی به

 نمود.  خود اثبات  را برای  و رسالت  را از خود نفی  تضالل

  

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  
پيامهايبه» ميپروردگارمشما   به  ابالغ  برای پیامها را  آن  تعالی  حق  که «رسانمرا

در  خود را  : نیت یعنی «كنمميشمانيكخواهيوبراي»  است  کرده  وحی  من  شما به

امورشما را   و فقط صالح  ام گردانیده  فساد خالص  های شما، از شائبه  برای  خیرخواهی

جانب»  جویم می از ميخداوندچيزهاييو نميكهدانمرا   فاوصا از «دانيدشما

امور   از این مرا  تعالی  زیرا حق  بر دشمنانش  وی  خشم  و شدت  عظیم  مثال، قدرت بی

 گرداند. می  آگاه

 

  



843 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
از»کردید   کردید، یا: انکار ورزیدید و تعجب  آیا بعید پنداشتید، یا: تککیب «اوعجبتم»

ازمرديبرپروردگارتانازجانب»  ای و موعظه  : وحی یعنی «ذكريشمابهكهآن

  شناسید واو از جنس او را می  که  خودتان  از میان  مردی  : بر زبان یعنی «آمد؟خودتان

همانند   بشری  تا از او برمید بلکه  ی نیست  و جن  فرشتگان  ی مثال از جنس  دیگری

  او را از اوان  که  از خود شماست  او مردی  گیرید، همچنان می  او انس  به  که  شماست

  و نه  است بوده  گمراه  نه  دانید که شناسید و می می  و امانتداری  راستگویی  به  نوجوانی

كنيدووتاشماپرهيزگاري»کفر   از عاقبت «دهدتاشمارابيم»  است دروغگو و آمده

  پرهیزگاریتان  سبب و به رساند شما می  به  دادن بیم  ینا  که  فوایدی  سبب به «باشدكه

«.قرارگيريد»  سبحان  خدای  و رضای «موردرحمت»

  

ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  
 و  آورده  : ایمان یعنی «بودندباويراكهاووكسانيكردندپسامااوراتكذيب»

  متعال خداوند  که  است  ای کشتی  همان  این «دركشتيداديمنجات»بودند   وی  همراه

خطر  از  آن  وسیله به  همراهش  دستور داد تا او و مؤمنان  آن  ساختن  را به  نوح

ناروا   شیوه  و بر این «پنداشتندمارادروغآياتراكهوكساني»یابند   نجات  طوفان

زيرا»  دار ودیارشان  در همان «كرديمغرق»بازنگشتند   وبهت  سوی به  استمرار ورزیده

سود   آنان  به  ای موعظه  نه  که  ای گونه بودند، به  : کوردل یعنی «نابينابودندگروهيآنان

  ( سوره05ی  28  در )آیات  داستان این  کارگر بود. تفصیل  در آنان  پندی  رسانید و نه می

 . است  آمده« هود»

 

 

  



844 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ  ائ   ەئ  
  نام به آنها  قبیله  از اعضای  : یکی یعنی «هودرافرستاديمعادبرادرشانقومسويوبه»

 . نیست  برادر نسبی  معنی  در اینجا به« برادر»را زیرا « هود»

تر از  قدیمی و ظاهرا  زمین  موجود در روی  امتهای  ترین از قدیمی  عرب  عاد، قومی  قبیله

نمود. مراد  می  مناسب  نوح  بعد از داستان  اند لکا ذکر داستانشان بوده  ابراهیم  قوم

و   عمان  میان ی ریگزار  احقاف  ساکن  که  است  عاد اول  عاد در اینجا، قوم  از قوم

پدید آمد   عاد دیگری  آنان، قبیله  اند و بعد از نابودی ی بوده  یمن  در سرزمین  حضرموت

و سبا ی   قحطان  سرزمین در حدود  بلکه  در احقاف  ی اما نه  یمن  آنها نیز ساکنان  که

ذکر عاد بجز قرآن، در سایر   که  است  نامند. گفتنی می  را عاد دوم  آنان  اند که زیسته می

شمامعبوديبرايرابپرستيدكهخدا!منقوم:ايگفت».  است  نیامده  آسمانی  کتب

  سوی را به  آنان هود بود که   چنین «كنيد؟نميآياپرهيزگاريپسجزاونيست

  و پرهیزگاری  تقوی به   درنهایت  که  کرد، دعوتی  دعوت  و توحید الهی  عبادت

 انجامد. می

 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ 
هرآينهكهبزرگانيواشراف» گفتند: قومش، بودنداز سفاهتكافر در تورا ما

پیامبر  ناروا آن  آنها به  بود که  گونه . بدین است  و حماقت  خردی : سبک سفاهت «بينيممي

ماوهرآينه»گفتند:   که  تر این کردند و وقیح  متهم  خردی و کم  مغزی سبک  عالیقدر را به

 . رسالت  در ادعای «پنداريمميگويانتوراازدروغ

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  حب    ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب

 پ  پ  پ
ايگفت» من!منقوم: بارگاهايفرستادهمنبلكهنيستسفاهتيدر از

پيامهايپروردگارعالميان بهپروردگارمهستم، ميرا برايرسانمشما شماو
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.  است  خیانت ضد  و صداقت، که  داری امانت  به  شده خته: شنا امین «امينمخيرخواهي

 . ام وارد نکرده  تغییری  گونه هیچ  الهی  در پیامهای  : مطمئنا من یعنی

  

 ٹ  ٹ ٹ  ٹ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ

ڄڃ   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
آمدهبرايتانپروردگارتانازجانبپنديازخودتانبرمرديكرديدكهآياتعجب»

بيمتا را زمانيشما كنيد ياد و كهدهد؟ پسرا را شما قومخداوند نوحاز

  قوم  را به  از نعمتهایش  نعمتی خداوند  فرمان  به هود «قراردادآنانجانشينان

  قوم  بعد از هالکت  زمین  ساکنان  نعنوا  آنها به  ؛ قراردادن نعمت  کرد، این  خود یادآوری

 دیگری  ذکر نعمت  به  گاه بود. آن  زمین  روی  پادشاهان  عنوان آنها به  ،یا قراردادن نوح

قوت»:  پرداخت  بر خلقت، در افزودو  شما قدوقامتی  : در آفرینش، به یعنی «شما

  است نمود. نقل  داشتند ی عنایت  از نظر بدنی  دیگران  که  بر آنچه  تنومند و بلند ی افزون 

پس» گز بود  شصت  قدشان صد گز و از کوتاه  بلندقدشان  شخص  قامت  : بلندی که

در   ساختنتان  جانشین  آنها، نعمت  از جمله  بر خود که «يادآوريدخدارابهنعمتهاي

 داشته  شما ارزانی  به  که  است  و سایر نعمتهایی  و نیرومندیتان  در خلقت  و افزودن  زمین

كه»  است  شويدباشد و   است  شکر آن  بخش انگیزه نعمت،  زیرا یادآوری «رستگار

 گردد. رستگار می  شک را بجا آورد، بی  تعالی  حق  شکر و سپاس  هرکه

  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ        ڎ  

ڈ     ڈ  
به» آيا سويگفتند: اايآمدهما تنها بپرستيمهللتا  شیوه  این  که  آن  حال «را

ی   شیوه  این  را برخالف  زیرا ما پدرانمان  و ناپسند است  در نزد ما ناشناخته  پرستی یگانه 

كهآنچه» آیا «و»رو گفتند:   . از همین ایم ی یافته  خوانی می  آن  سوی تو ما را به  که را

 ! ؟ نه نگردیم  خویش  پدران  و رسم  راه  و دیگر دنبال «ند،رهاكنيمپرستيدميپدرانمان
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ماوعدهرابههستي،آنچهاگرازراستگويانپس»  نیست  از ما ساخته  چیزی  چنین

متکبر بودند، متمرد و  سبحان   در برابر خدای  که  آنها از بس «مابياوردهي،برايمي

 طلبیدند.  شتاب  داد، به می  هشدارشان  بدان هود  هرا ک  عکابی  سخن  با این

  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  
:  یعنی «شدثابتوخشمعقوبتپروردگارتانبرشماازجانبكهراستي:بهگفت»

 بر شما  و خشم  عکاب  این  ناخواه د و خواهگشتی  الهی  و عکاب  سزاوار خشم  حقا که

  رفت، همانند امر واقع می  آن  انتظار وقوع  را که  عکابی . هود است  فرودآمدنی

گردد.  می واقع   ا برآنانحتم  عکاب  این  که  آنان  هشدار به  این  منظور دادن کرد، به  معرفی

بامن»  است  سخت  : عکاب رجس :  یعنی «كنيدميچندمجادلههايينامدربابآيا

  کرد زیرا نه  معرفی  مسمی بی  را مجرد نامهای  بتان پرستید؟ هود می  که  بتانی  نامهای

برآنها در « خدایان«  نام  اطالق  حتی  بلکه  نیست  حقیقتی  هیچ  آنها دارای  فقط مسمیات

ندارند و   وجود خارجی  و هیچ اند خدایان، معدوم  این  گویی  پس  است  پایه بی  اصل

 «ايدكردهنامگذاريشماوپدرانتانكه»؛  آنهاست  موجود است، فقط نامهای  که  آنچه

  واقع اید و در نامها نامیده  این  را به  باطلتان  از نزد خود معبودان  : شما و پدرانتان یعنی

هيچ»ندارند   حقیقتی  امر، اینها هیچ خداوند آنرهانيوبحجتو نازلبر

  را به  آنان  آورید. سپس  حجت  باطلتان  ورسم راه  این  بر صحت  آن  به  که «استنكرده

كهپس»هشدار تهدید کرد و فرمود:   ترین سخت باشيد ازهممنمنتظر شما با

با شما از   هم  اید زیرا من کرده  را درخواست  آن  باشید که  : منتظر عکابی یعنی «منتظرانم

 . است  شما آمدنی قطعا بر  عکاب  و این  هستم  عکاب  این  نزول  منتظران

 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ     ڭ   ڭ  
رحمتيبه»بودند   آورده  ایمان  دعوتش  : به یعنی «بااوبودندراكهاووكسانيپس»

آياتراكهوكساني»  بر کافران  رودآمدهف  از عکاب «داديمنجاتخويشازجانب
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نماند   باقی  هم  از آنان  تن  یک  حتی  که  طوری به «كرديمكنشمردند،ريشهمارادروغ

  میان  را که  سرکشی  قوم  این  : ریشه یعنی «نبودندوازمؤمنان»گردد   شان جانشین  که

  کردن  کن ریشه  این  پس  بودند، بریدیم  کرده  عجم  حق به  ایمان  و عدم  آیات  به  تککیب

 خود بود.  مناسب  در جای

  سرکش کرد، تندباد  نازل هود  بر قوم  سبحان  خدای  که  ؛ عکابی شویم یادآور می

  بزرگ  های صخره  که  کرد، تندبادی  ویران  را پاك  دیار و اشجارشان  بود که  بسیار سردی

  بر زمین  جا برکنده کوبید و آنها را از می  هایشان د و بر چهرهکر می  را با خود حمل

  تندبادی  وسیله فرماید: )اما عاد؛ به می« الحاقه«  در سوره  تعالی  حق  که چنان  کوفت می

  بر آنان  روز پیاپی  و هشت  شب  را هفت  خدا آن  شدند که  هالك  و سرکش  توفنده

  میان  نخلهای  آنها تنه  دیدی، گویی می  فروافتاده  مدت  را در آن  قوم  آن  پس  گماشت

 «.2ی  8  آیات»هستند(   تهی

  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  

ى    ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  

ىئ  ی  ی   
  اولیه  از اعراب  ای ثمود: قبیله «راصالحثمود،برادرشانقومسويبه»  فرستادیم «و»

  نزدیک  حجاز و شام  در میان  منوره  مدینه  در شمال  واقع «حجر»  در منطقه  بودند که

آنها شدند   دیار وسرزمین  عاد وارث  ثمود بعد از قوم  داشتند. قبیله  سکونت  القری وادی

اند  بوده  اولیه  از اعراب  همه  قبایل  نکند. ای می  تصریح  سوره  ( از همین42)  آیه  که چنان

  رسول  کند که می  عنهما روایت هللا عمررضی اند. ابن زیسته می  از ابراهیم  قبل  که

بودند ی از برابر دیار و   روان  مقصد تبوك  به  که  ی هنگامی  هجری  نهم  در سال صخدا

فرود   لشکر را در تبوك صداخ  رسول  چون»گوید:  می ثمود گکشتند، او  قوم  منازل

کردند،  می  خود را از آنها تهیه  آشامیدنی  ثمود آب  قبیله  که  آبی  ازچاههای  آوردند، مردم

  رسول کردند تا غکا بپزند،  دیگها را نصب  خمیر ساخته  آب  کشیدند و از آن  آب

  شتران  علوفه میرها راو خ  ریخته  دیگها را بیرون  غکای  دادند که  فرمان  آنان  به صخدا
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از   شتر صالح  رسیدند که  چاهی  کوچانیدند تا به  محل  را از آن  ایشان  گاه کنند، آن

را از   شان اصحاب ص حضرت آن  همچنین«. فرود آمدند  محل  در آن  نوشید پس می  آن

فرمودند:  ند و میکرد می  بودند، نهی  گرفتار شده  الهی  عکاب  به  که  قومی  منازل  ورود به

  منازلشان  رسید، برسد لکا به  آنان  به  که  آنچه شما مانند به  که  ترسم می  در حقیقت، من»

  نام و به  است  امروز باقی  تا به  صالح  آثار مدائن  باید یادآور شد که«. وارد نشوید

 شود. می  شناخته« الناقه فتح»

!منقوماي»  صالح «گفت» را برايخدا  «جزاونيستشمامعبوديبپرستيد،

را   خلق  تعالی  باری  که  فراخواند، عبادتی  سبحان خدای  عبادت  را به  قومش  صالح

سزاوار   نهیگا  خدای  جز برای  عبادت  فهماند که  آنان  است، او به آفریده  خاطر آن به

 ! شود. آری  گرفته  پرستش  به  هرا ندارد ک  صالحیت  این  معبودی  هیچ  و جز وی  نیست

  بوده ‡ پیامبران  همه  دعوت  و عصاره  شرك، خالصه  توحید و نفی  سوی به  دعوت

  ا اینفرستادیم، ب  پیامبری  فرماید: )و همانا درهر امتی می  خداوند متعال  که چنان  است

  صالح«. 02/   نحل»کنید(   اجتناب  را بپرستید و از طاغوت  یگانه  : خدای که  پیام

آمدهايبينهپروردگارتانازجانبشمادرحقيقت،براي»افزود:   قومش  به  خطاب

از   شتری ماده  آوردن بود از: بیرون  عبارت  و آشکار، که  روشن  معجزه  : یعنی بینه «است

راآنپسشماستبرايايمعجزهكهشترخداستمادهاين»و خارا   سخت  سنگ

  در زمین  کنید و آزاد بگکارید که را رها  : آن یعنی «خدابخوردبگذاريدتادرزمين

  و زمین  است شتر؛ شتر خدا  بخورد زیرا این  از آن  خواست  بچرد و هرچه خدا

شما نیست، بازندارید.   و ملک  مال  که  از آنچه او را  باشد پس می  وی  زمین  که  هم

  داشتن  بدون خداوند  شتر با امر تکوینی  زیرا آن نامید را شتر خدا  آن  صالح

  وجه  هیچ  : به یعنی «نرسانيدآسيبي»  گونه هیچ «اووبه» بود  شده  آفریده  پدر و مادری

«.گيردفروميدردناكشماراعذابيگاهآنكه»نشوید  او  با گزند و آزار متعرض

خارا،   سنگی  از صخره  خود از او خواستند تا برایشان  الحص  قوم  که  است  نقل

آنها عهدها  از  صالح  ببینند پس  العین رأی  را به  آن  خروج  آورد که  بیرون  شتری ماده

خواهند آورد و  او ایمان   ا بهکند، قطع  را اجابت  شان اگر خواسته  که  و پیمانها گرفت
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  به  سنگ  صخره  دعا کرد و آن  ها را سپردند، صالحعهدها و پیمان  آنها این  چون

از   عیب پاك، تنومند و بی شتری  بودند ی ماده  خواسته  که  گونه در آمد و ی همان  جنبش

دیگر   از برابر چهارپایان  چون  بود که  و پرهیبت  و قوی  بزرگ  آمد و چنان  بیرون  آن

  ایمان  و پیروانش  قوم  آن  رئیس هنگام،  رمیدند. در این از او می  گکشت، همه می

  شتر آب ماده  روز آن  یک  مقرر کرد که چنین  عزوجل  خدای  فرمان  به  آوردند. صالح

  او آب  روز که  کنند و در آن  استفاده  چاه  آن  از آب  را بنوشد و روز دیگر آنان  چاهشان

او را   چون  شیرآور بود که  زیرا چناننوشیدند  می  نوشید، آنها از شیر وی را می  چاه

از   همه  شد و قوم پر می  خواستند، از شیر آن می  که  دوشیدند، هر مقدار از ظروفی می

 شدند. می  سیر و سیراب  شیرش

  

ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  

ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  
:  یعنی «گردانيدآنانعادجانشينانازقومشماراپسراكههنگامييادآوريدوبه»

گردانید  فرمانروا  عاد گردانید. یا شما را در آن  قوم  جانشین  شما را در زمین  تعالی  حق

  طوری به مستقر گردانید،  : شما را در آن یعنی «دادمناسبجايشمادرزمينوبه»

  آن  : ازخاکهای یعنی «ساختيدخودقصرهاميبرايآنهموارونرمازبخشهايكه»

و با آن، کاخها و   دیگر ساخته  ساختمانی  از مصالح  و آجر و مانند آن  سرزمین، خشت

  در آن  انسان  که  از: منزلی است  ، عبارت«مباءه»کردید. )بوأ(: از مصدر  قصرها بنا می

  گیری ثمود، با بهره  قوم «تراشيديدميهاييخودخانهرايهابوازكوه»شود  می  ساکن

کوهها   و در دل  هایشان، کوهها را تراشیده هیکل  بودن و تنومند  بدنی  از نیرو و صالبت

  های صخره  درون  : انتخاب قولی  ساختند. به می  مسکونی  های ها و خانه خود مغاره  برای

ساختمانها   بود که  دلیل  این  آنها، به  از سوی  سکونت  برای  مستحکم  و کوههای  سخت

  ای عمر طوالنی  شد ی از بس می  ویران  عمرشان  آمدن پایان  از به  دیگر، قبل  و سقفهای

بهنعمتهايپس» داشتند را يادآوريدخدا   قبل  در داستان  عبارت  تفسیر نظیر این«
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خدا و رسولش،   با نافرمانی  : در آن یعنی «اريدفسادبرندسربهودرزمين»  گکشت

 وفساد برپا نکنید.  فتنه

  

ڃ      ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڤ  ڤ 

ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  
كهقومسران» مياو بهاستكبار  «بودندآوردهايمانكهمستضعفانيورزيدند،

مي»داشتند  قرار  انآن  و استضعاف  ستم  وتحت آيا كهگفتند: سويصالحدانيد از

اهل»استهزا و تمسخر گفتند.   را از باب  سخن  این «؟استشدهفرستادهپرورگارش

بي»  صالح  : پیروان یعنی «ايمان بهگفتند: ما رسالتبدانويآنچهترديد

 او  به  بلکه  ادعا داناییم  او در این  و راستی  صدق  فقط به  : ما نه یعنی «است،مؤمنيميافته

 . نیز هستیم  امرش  و مطیع  گکشته، تابع  و از آن  بوده  مؤمن  و رسالتش

  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ      ڑ  
:  یعنی «ايدآوردهايمانشمابدانآنچهورزيدند،گفتند:مابهاستكبارميكهكساني»

  آشکار و حجت  معجزه  گفتند که  را درحالی  سخن  این «كافريم»  صالح  رسالت  به

 باد.  بر کافران خداوند  لعنت  بود ی پس  آنان  درمیان  تعالی  پایدار حق

  

ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     ڱ   ڱ  
کردند. و با   را ذبح  بریدند، یا آنرا   آن  های : پی یعنی «كردندشترراپيمادهآنپس»

او را   از آنان  تن  یک  نداشتند بلکه  شتر مستقیما شرکت ماده  آنها درکشتن  همه  که آن

  عمل  لکا این  گرفت  انجام  آنان  همگی  کار با رضا و موافقت  این  از آنجا که  ولی  کشت

  : از قبول یعنی «سرپيچيدندارخودپروردگوازفرمان»شد   داده  نسبت  آنان  همه  به

استکبار و   وی  دین  به  نهادن  ازگردن  شتر و همچنان در مورد ماده  تعالی  باری  فرمان

اي»عناد ورزیدند  گفتند: پيامبران!صالحو از آنچهاگر بههستي، وعيدرا ما
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بياوربراي»  از عکاب «دهيمي ( و  طلبی )مبارزه  تحدی  را از روی  سخن  این «ما

 گفتند.  استخفاف

  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
رجفهآنانپس» گرفترا  اند: رجفه، گفته  . برخی سخت  زلزله  : یعنی رجفه «فرو

درو»را از جا برکند   سخت، دلهایشان  تکان  با یک  بود که  و سهمگین  سخت  فریادی

زانوها و  : بر جاثمین «ازپادرآمدند»  یشخو  : در شهر و سرزمین یعنی «خويشسراي

  که  ای همانند پرنده گردیدند،  حرکت و بی  جان و بی  چسبیده  زمین  به  خویش  های چهره

در   آنان  شتر از سوی ماده  کردن : پی که  است  شده  درافتد و از پا درآید. روایت  بر روی

و   ی جز صالح  همه  پس بود  ز شنبهدر رو  بر آنان  عکاب  و نزول  روز چهارشنبه

 شدند.  ی هالك  ایمان  از اهل  پیروانش

  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  
آنانصالحپس»  آنان  از سوی  حق  دعوت  از اجابت  که  گاه آن «برتافتروياز

بود،   شده  رویگردان  نو از آنا  کرده  پشت  آنان  به  که شد و درحالی  مأیوس 

قوماي»:  آنان  به  خویش  حال  حقیقت  ، در بیان صالح «وگفت»  رفت  شان ازسرزمین

بهپروردگارمپياممنكهراستيبه!من رساندمرا برايشما خيرو شما

نصيحتگرانوليكردمخواهي دوستشما در   شیکوش  از هیچ  من «داريدنميرا

سر   را نپکیرفتید و از آن  دعوت  شما فروگکار نکردم، اما شما این  به  حق  رسالت  بالغا

  و به  کرده  تککیب  را که  آنچه  و اینک  گشت  بر شما الزم  الهی  عکاب  پس برتافتید

  سخن  این  صالح  که  است  محتمل  آید. همچنان طلبیدید، بر شما فرود می می  شتاب

 از دست  از عکاب  و سالمتی  از ایمان  که  بر آنچه  حسرت  ی از روی  مرگشانبعد از  را

 باشد.  گفته  آنان  به  دادند ی خطاب 
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  
را»  فرستادیم «و»   فرزند آزر، برادزاده  فرزند هاران . لوط رسالت  به «لوط

 المقدس بیت  سرزمین  به  عراق  از سرزمین  ابراهیم  عمویش با  بود که  ابراهیم

  نزدیکی در« سدوم«  نام به  شهری  اهالی  سوی او را به  عزوجل  خدای  کرد، سپس  هجرت 

رافاحشه:آياآنخودگفتقومبهكههنگامي»  برانگیخت  رسالت  المقدس، به بیت

لواط   فعل  که را  ناشایست  و سخت  بسیار زشت  خصلت  : آن یعنی «شويدميمرتكب

  : احدی یعنی «؟استنگرفتهبرشماپيشيدرآنازجهانيانكسهيچكه»باشد  می

  امتی  هیچ  در میان  از آنان  قبل لواط،  ؟ زیرا فعل است  نگردیده  را مرتکب  از شما آن  قبل

 نبود.  ها شایع از امت

  

ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    ۉ  ې  ې     ې 
روي» از شما بههمانا مردانزنانجايشهوت، ميبا  : شما، یعنی «آميزيددر

 آمیزش  برای  فطرت  حسب و به  است  آفریده  برایتان  خداوند متعال  را که  همسرانی

و   شهوت  نبرآورد  جایگاه  را دارند و فقط آنانند که  مقاربت  و صالحیت  بوده  آماده 

  فعل آورید، رو می  لواط با مردان  فعل  و به  باشند، فروگکاشته می  جویی لکت  موضع

منظور   هیچ  رانی و جز شهوت  نداشته  سالم  و فطرت  سازگار با عقل  هدفی  که  ناشایستی

هستید   چهارپایانی زشت، همانند  عمل  این  شما در ارتکاب  ندارید پس  از آن  دیگری

قوميبلكه»جهند  بر همدیگر فرومی  رانی شهوت  انگیزه  صرفا به  که ومسرفشما

  زیرا این  است خداوند و خشم  لعنت  شما مستوجب  فعل  این  که «كاريدتجاوز

  ندارد و علت  سازگاری  هیچ  مستقیم  و فطرت  سلیم  عقل با  که  انحرافی  است  فعلی

  بشری  لواطکار از حد اعتدال  شدن  و خارج  فطرت، اسراف  ایاز مقتض  آن  بودن  خارج

 باشد. می

  مجازات و  است  لواط کافی  فعل  در انجام  دوتن  : گواهی که  است  برآن  ابوحنیفه  امام

  دنبال  سنگ  با پرتاب  سپس  شده  افگنده  پایین به  مرتفع  از مکانی  که  است  لواطکار این

جمهور فقها  حد. اما  نه  جزا تعزیر است  شد و این  لوط چنین  با قوم  که گردد چنان
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تعزیر و حد   نه  است لواط، حد  : مجازات ( برآنند که حنبل و احمدبن  )مالک، شافعی

  لواطکار محصن  شخص  خواه آنهاست،  تا مرگ  و مفعول  )سنگسار( فاعل  لواط، رجم

حد لواط مانند حد  :دیگر از شافعی روایت  یک. در  غیر محصن  دار( باشد، خواه )زن

  زده  شود، در غیرآن، صد شالق می  رجم بود،  بنابراین، اگر لواطکار محصن  زنا است

  شود، به می  نامیده« لواط صغری«  )دبر( نیز که  پشت  از راه  با زنان  شود. مقاربت می

 . است  علما حرام  اجماع

  

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
جز» لوط  از سوی  عمل  این  کردن دربرابر انکار و محکوم «اوقومجوابولي»

و از  «كنيدبيرونازشهرتان»را   : لوط و پیروانش یعنی «راگفتند:آناننبودكهاين

  در عمل  افتادن از  که «هستندطلبمنزهمردميآنانهرآينه»استهزا افزودند:   روی

باشند.   داشته  سکونت طلبند بنابراین، نباید با ما در شهر ما می  و پاکی  جسته  لواط تبری

  پاسخ  بلکه  نداشت لوط  نصیحت  به  ارتباطی  استهزا آلودشان، هیچ  پاسخ  این

  کردند و به می  اطاعت  وی  و از فرمان  کرده  را تصدیق  وی  نبوت  بود که  این  مناسب

پلید و   های از نفس  را که  زشت  پاسخ  این  آنان  دادند ولی مساعد می  پاسخ  وی  واستهخ

 ! واژگونه  منطق  دادند، عجبا از این تحویل  وی  بود، به  برخاسته  شان واژگونه  فطرتهای

و   روند تا پلیدان  پرهیزکارند، از شهر بیرون و  پاك  که  گوید: باید کسانی می  که  منطقی

  است  و مکانی  در هر زمان  جاهلیت  ؛ منطق منطق  این بمانند؟!  باقی  در آن  ناپاکان

و پرهیزکاران، در طرد و   پاکان  اغلب  که  کنیم می در عصر حاضر نیز مشاهده   که چنان

 رند.ب سر می تبعید به

  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
بر  ما  عکاب  که  شبی  در صبحگاه  که  گاه نآ «داديماورانجاتخانهاوواهلپس»

مگر» 1 آوردیم شهر بیرون  را از آن  اش فرود آمد، لوط و خانواده« سدوم»شهر   مردم
                                                 

  است  ( آمده 22ــ  31  هود ) آيات  در سوره  داستان  اين  تفصيل 1
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  ایمان لوط  استثنا کرد زیرا او به  را از اهلش لوط  زن  تعالی  حق «رازنش

باقي» لوط  زن  جهت  همین  به «كه»بود   نیاورده   در عکاب «بودماندگاناز

 باشد.  نابودشدگان  او نیز در زمره  بود که  این  تعالی  حق  و حکم  خداوندی

  

ٹ  ٹ   ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ           ڦ  ڦ  ڦ     
بارش،   این  بودند، که  عادی  بدان  که  بارشی  غیراز آن «بارانيديمبارشيوبرسرآنان»

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿:  در آیه  که بود چنان  آنانبر   شده سنگ  پخته  گل  همانا بارش

كهپس».  است  آمده« 82هود / » ﴾ٹ   كاربنگر   : کافران یعنی «مجرمانآخر

 «.بود!چگونه»

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  
هود،  نوح،  سوره، بعد از داستانهای  در این ‡انبیا  از داستانهای  داستان  پنجمین  ینا

 :  است ‡و لوط  صالح

به» برادرشانقومسويو فرستاديمشعيبمدين، مدین،   مردم  سوی : به یعنی «را

ی   مدین  قومش ی پیامبر  . شعیب بود فرستادیم  شعیب  را که  از خودشان  پیامبری

اعراف، هود، شعراء و   های ی در سوره  کریم  در قرآن  و از وی  است  عرب  از انبیای

  موسی  از حضرت  قبل پیامبری، به  وی  و بعثت  است  بار یاد شده  ی یازده  عنکبوت

  را با حجتی  خویش  او دعوت  که آن  سبب نامند، به می ‡انبیا  بود. علما او را خطیب

در   واقع« معان«  ، نزدیک«مدین» شهر  که  شویم کرد. یادآور می  ابالغ  شقوم  رسا به

بر   و هم  مدین  بر قبیله  هم  مدین دارد و حجاز قرار  بر سر راه  اردن  شرق جنوب

ديمعبوشماهيچخدارابپرستيد،براي!منقوم:ايگفت»شود  می  اطالق  شهرشان

او هستند و او   قوم  آنان  که  قومش به  نکته  این  وریبا یادآ  شعیب «جزاونيست
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باشد،  می  در آن  صالحشان  که  است  دار چیزی طبعا دوست  پس  از خود آنهاست  یکی

و   شناسی یگانه  آنها را به  کرد سپس  دعوت خداوند  پرستش  سوی آنها را به

پندار را   داد و این  دارد، فرمانقرار  ‡پیامبران  همه  دعوت  در رأس  که  پرستی یگانه

در»خواند   و نابود شده  را باطل  باشد، رد کرد و همه  حق  از بتانشان  چیزی  پرستش  که

براي جانبحقيقت، از آشکار   ای : معجزه یعنی «روشنبرهانيپرورگارتانشما

بر   خود دلیل  این  سبود پ  چه  شعیب  معجزه  که  نکرده  بیان  قرآن  ولی «استآمده»

نشود.   شود و چه  بیان  وی  معجزه  است، چه  داشته  ای معجزه  هر پیامبری  که  است  آن

  نیز، به  عملی  آن، اما او از جنبه  اعتقادی  از جنبه  قومش  بود به  شعیب  پیام  این ! آری

وترازوراپيمانهپس»:  و گفت  گکاشت  انگشت  شان عملی  انحراف  ترین عمده  روی

 ناقص، کم  یا عیاری  پیمانه  گرفتن کار خریدار یا فروشنده، با به  : به یعنی «نهيدتمام

  مورد معامله، به  در اشیای  و افزودن  دیگر کاستن  های از شیوه  غیر آن  ندهید و به 

و ترازو   پیمانهخود را با   معامالت  شعیب  قوم ! نپردازید. آری  از دیگران  خوری حق

وبه»کاستند  می حق   صاحب  و از حق  ننهاده  و ترازو را تمام  پیمانه  دادند ولی می  انجام

ناقصآناناشيايمردم یا با معیوب   وآن  از: نقص  است  : عبارت بخس «ندهيدرا

گیرد و  می  انجام  ینیرنگباز و  تردستی، فریبکاری  از آن، یا به  کردن با کمکاال، یا   ساختن 

  شعیب  اند: قوم گفته  . بعضی نارواست  به  مردم  اموال  خوردن  معنای  اینها شامل  همه

گرفتند و  می  گمرکی  و حقوق  شد، عوارض می وارد  در بازارهایشان  که  از هر چیزی

تفسیر  «يدفسادنكنآنازاصالحپسودرزمين»  است  معنی  این ناظر بر  الهی  نهی

در دنیا و «بهتراستبرايتان»رهنمودها  «اين»  گکشت (52)  عبارت، در آیه  نظیر این

 را.  سخنم «داريداگرباور»  آخرت

 

 

  



852 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ                ڭ  ڭ   ہھ   ھ

ۇ  
:  که  است  . نقل و آزارتان  را از شکنجه  مردم «انيدبترسننشينيدكهوبرسرهرراهي»

  را که  کسانی نشستند و شد، می می  منتهی  وی  خانه  به  که  هایی بر سر راه  شعیب  قوم

گفتند: او  ومی  داده  بیم  خویش  و عقاب  را داشتند، از عکاب  نزد وی به  قصد رفتن

است،ازآوردهاوايمانبهراكهكسي»تا  «و»لکا نزد او نروید   ککاب  است  شخصی

  به  رسیدن از  مردم  ، بازداشتنهللا  از راه  مراد از بازداشتن «بازداريدهللاراه

  و بازداشتن  دین  بر سر راه  از نشستن  آنان  اند: مراد؛ نهی گفته  . بعضی است  شعیب

  حقیقت  ها پس بر سرراه  حقیقی  نشستن  نهرا دارند،   آن  به  قصد رفتن  که  است  کسانی

براي»  لفظ، مراد نیست كجيآنو کجی،  خدا راه  : برای یعنی «نجوييدراه،

و»نکنید   معرفی  وصف  این  به  مردم  را برای  نجویید و آن  و ناهنجاری  ناهمواری

بههنگامي كهرا اندكيادآوريد بسيارشماپس»از نظر تعداد  «بوديدشما را

  بودید، اما حق اند: شما فقیر گفته  آن  در معنی  . بعضی توالد و تناسل  از طریق «گردانيد

؛  گکشته  امتهای از «كارفسادكارانفرجاموبنگريدكه»شما را توانگر گردانید   تعالی

  ود کهب  مگر جز این «؟استبودهچگونه» ‡و لوط  و هود و صالح  نوح  قوم  چون

 محو گردانید؟!  هستی  عرصه را از  کرد و آثار وجودشان  هالکشان  عزوجل  خدای

  

ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې     ۇ  ۆ 

ېى  ى  ائ     ائ  ەئ   
ديگروگروهيآوردهايمانامشدهفرستادهبدانمنآنچهازشمابهواگرگروهي»

كند،ماحكمتاخداونددرميان»: انتظار بکشید  یعنی «صبركنيدپسنياوردندايمان

 است  مبتنی  و عدل  او، بر حق  و داوری  زیرا حکم «استكنندگانحكماوبهترينكه

دو   درمیان خداوند  حکم ! کند. آری  ستم  خویش  او در حکم  رود که نمی  آن  و بیم 
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وز پیر  را بر مبطالن  محقان  که این  : یعنی است  دو خصم  نمیا  کردن  گروه، مانند حکم

 سازد. می

  عزوجل  خدای  که اند تا آن صبر بر آزار کفار مأمور گردیده  به  آیه، مؤمنان  در این

 گرداند.  پیروزشان

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  

ٹ    ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ
مستکبر و  سرکش،  و بزرگان  : اشراف یعنی «بودنداستكبارورزيدهكهشقومسران»

اند،ازآوردهباتوايمانراكهتووكسانيگمانيابي!شعيبگفتند:اي»  کافرشان

بهميبيرونشهرخودمان يا  مستکبر  سران گونه، آن   بدین «مابرگرديدكيشكنيم،

سرکشی، سبکسری،   از روی  بلکه  اکتفا نکرده  حق  انکار دعوت و  ایمان  ترك  فقط به

  را به  و مؤمنان  حد فراتر گکاشتند وپیامبر خویش  و تجاوز، پا را از این  غرور، ناسپاسی

ناگزیر   و همراهانش  شعیب از نظر آنها،  از شهر نیز تهدید کردند. یعنی  کردن بیرون

  باطل  کیش  به  و یا بازگشت از شهر  شدن  د: یا بیرونرو ندارن  بیشتر در پیش  دو راه

دلمانحتي»  شعیب «گفت»  آنان  کفری   کیش  : آیا ما را به یعنی «نخواهد؟اگر

؟ یا  باشیم  داشته  و نفرت  کراهت  آن  به  گردانید، هرچند ما از بازگشت باز می  خویش

  از آن  شدن  بیرون  هرچند ما خواهان ید،کن می  : آیا از شهر بیرونمان است  این  معنی

کنید   مجبورمان  چیزی  به  شما روا نیست  ندارید و برای  حقی  ؟ قطعا شما چنین نباشیم

  زیر فشار و اجبار قرار گیرد و از خود اختیاری  که خواهد زیرا کسی را نمی  آن  دلمان  که

دیگری،   آیین  به  بازگشتش  آید و نه می  حساب  به  موافقت  موافقتش  باشد، نه  نداشته

 شود. می  تلقی  حقیقی  بازگشت
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ        

ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ

ڳ  
 شرك  که «شمادينبخشيد،بهنجاتاماراازآنخدكهدرحقيقت،اگربعدازآن»

است،   سبحان  خدای  به  بستن زیرا شرك، دروغ «ايمبستهخدادروغبرگرديم،به»  است 

است، آفریدگار  هللا همانا  که  یگانه  جز آفریدگار، مدبر و معبودی  کائنات  رو که ازآن

  او دروغ  به  گمان شود، بی  قایل  شریک  نسبحا  خدای  به  هر کس  ندارد پس  دیگری

خدا ما را از   که : )بعد از آن جمله . است  شده  وی  و ربوبیت  الوهیت  نقص  و مدعی  بسته

  کفر، بزرگتر از جرم  به  مؤمن  بازگشت  جرم  که  است  معنی  بخشید( مفید این  نجات  آن

بعد   که زیرا کسی  است  کافر بوده  در اصل و  نشده  روشن  وی  برای  حق  که  است  کسی

  که  فرورفته  تر از کفر کسانی سخت  و الحادی بزرگتر  شود، در کفری مرتد می  از ایمان

  هم  و نه  نیست  ما درست  : هرگز برای یعنی «نسزدوهرگزمارا»اند  کافر بوده  در اصل

  که از احوال، بعد از آن  حالی  هیچ  هب «بازگرديمآنبهكه»  مند است و قاعده  اصولی

: مگر  یعنی «مابخواهد،پروردگارهللاكهمگرآن»بخشید   نجات  ما را از آن خداوند

  زیرا امور کائنات  گردیم کفر برمی  ما به  باشد که  رفته  چنین خداوند  در مشیت  که آن

برهردانشپرورگارماازروي»  است  او وابسته  مشیت  از خیر و شر ی به  ی اعم  همه

  داند که او می  دارد پس  احاطه  موجودات  همه  به  وی  : علم یعنی «دارداحاطهچيزي

 فقط بر او «ايمكردهبرخداتوكل»دهد  می  روی  بندگانش  بر احوال  هایی دگرگونی  چه

کفر و  ما و  بدارد، میان  قدم دار و ثابتپای  ما را بر ایمان  که در این  ایم و اعتماد کرده  تکیه

  عکاب گرداند و ما را از  را بر ما تمام  خویش  ایجاد کند، نعمت  و حائل  مانع  آن  اهل

ميانميانپروردگارا!»دارد  نگه  خویش  عصمت  خود در پناه و بهقومما راستيما

كهفيصله بهترينكن، و   حق ما به  قوم  ما و میان  یان: م یعنی «كنندگانيفيصلهتو

  ایشان  . گویی باطل  اهل بر  حق  اهل  کن، با پیروز ساختن  و داوری  حکم  راستی

 شدند.  بر کافران  عکاب  آمدن خواستار فرود
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ڳ  ڳ        ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  
پيرويخودگفتند:اگرازشعيبرانياكافربودند،بهكهازقومشاشرافيوآن»

صورتدراين»را فروگکارید   خودتان  در آیید و دین  وی  دین  : اگر به یعنی «كنيد

زيانكاريد  کردن  . یا مراد: زیان است  شان ؛ هالکت شدن از زیانکار  مرادشان «قطعا

 با مردم  آن  اساس بر  که  است  ای فروشی کم  و ترك  و وزن  پیمانه  دادن  تمام  سبب به 

 کردند. می  معامله 

  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   
گرفتآنان»  : زلزله یعنی «رجفهپس» فرو مرگبار   اند: رجفه، بانگ گفته  بعضی «را

از پا  و کامال «كردندصبحزانودرافتادهبهخويش،مردهدرسرايپس»بود   عکاب

 . گکشت  صالح  عبارت، در داستان  درآمدند. تفسیر نظیر این

  

ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ           ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  
ساكنسرزمينخودهرگزدرآنبودند،گوييكردهراتكذيبشعيبكهكساني»

 عکاب، چنان  دیار بعد از نزول  شدند و آن  کن ریشه  چنان  قوم  : آن یعنی «اندنبوده

گویند:  می  . اعراب است  نداشته  سکونت  قبال در آن  کسی  گویی  شد که  و خالی  خراب 

خودكنندگانتكذيب»گزینند   اقامت  در مکانی  که  گاه آن« باالمکان  غنیت» شعيب،

  گونه  : آن یعنی باختند.  پاك  را همه  خویش  خود و مایملک  که «بودندزيانكارانهمان

  مؤمنان  زیان، نصیب  پندارشان، آن  کردند زیرا بر عکس مستکبر ادعا می  اشراف  نبود که

 . پیوست  وموافقانشان  خود آنان  به  در فرجام  زیان  آن  نگردید بلکه  شعیب  به
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ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى   ى  ائ  

ائ         ەئ  
ازآنان»   مشاهده  را بر آنان  عکاب  نزول  چون  ب: شعی یعنی «برتافترويپس،

راپروردگارمپيامهايكهراستيبه!منقوم:ايوگفت»  برتافت  روی  کرد، از آنان

  خدای به «كافربرقومكردم،ديگرچگونهشماخيرخواهيوبرايشمارساندمبه

هرگز  ! نه «؟بخورماندوه»  حق  تدعو  بر کفر و متمرد از اجابت  فشارنده سبحان، پای

 . خورم نمی  و اندوه  دریغ  بر آنان

  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ        ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
شهر و   آن  مردم  بعد از آن  که «رانفرستاديم»  از پیامبران «شهري،پيامبريودرهيچ»

و فقر   : سختی یعنی «بأساءرابهنآمردمكهمگرآن»باشند   کرده  را تککیب او  منطقه

  : برای یعنی «درآيندزاريبهتاباشدكهگرفتاركرديم»  و مرض  : رنج یعنی«وضراء»

را  ‡پیامبران  تککیب در آیند و در نتیجه، استکبار و  و خاکساری  زاری  به  که این

 فروگکارند.

  

مب  ىب  يب  جب  حب   خب   ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

جت    حت  خت   
و   و مرض بد، تنگدستی  احوال  به  شهرها و مناطق  آن  مردم  بعد از گرفتارکردن «سپس»

  استکبار، وضع غرور و  و سکرات  غفلت  آنها از خواب  و بیدارشدن  گرفتن عبرت  عدم

؛  بودیم  انیدهها رس محنت از بالها و  آنان  به  که  ای «بديجايبه»و   ساخته  را دگرگون

  و گشایش  ، ایمنی خیر، فراوانی در  بر اثر آن  قصد امتحان، که  به «راقرارداديمنيكي»

آن»قرار گرفتند  وگفتند:»  خویش  و مکنت  و درمال  در جمعیت «شدندانبوهكهتا

ما   به  هک  ا آنچه: قطع یعنی «استرسيدهميوراحترنجگونههمينماراهمپدران
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  است  رخدادی  رسید، همان  و نعمت ، گشایش  ا از فراوانیو بعد  قر و بیماری، ف از رنج

 . است  گکشته  نیز همانند آن  و نیاکانمان  از ما بر پدران  قبل  که

  وآسانی  بر سختی  مشتمل  های : رخدادها و دگرگونی بود که  این  سخن  از این  مرادشان

  همه  آیندگان و  در پیشینیان  که  است  زمانه  روزگار و عادت  گردش و راحت،  و رنج

  بوده  هم  تحوالت بوده، این  و زندگی  باشد و تا زمان و می  بوده  و ساری  جاری  یکسان

ابتال   عنوان  ورفتار ما و به  در برابر اعمال  و مجازات  مؤاخکه  از باب  قطعا این  پس  است

 . یستما ن  و امتحان

  خدای  رویدادها از جانب  این  نکردند که  آنها تصدیق  بود که  نگرشی  نحوه  با چنین

  حال  . البته است بوده  شان و ستم  در برابر ظلم  آنها و مجازاتشان  ابتالی  با هدف  سبحان

و   جو بر رن  شکر کرده  و نعمت  در راحتی  که  است  مؤمنانی  حال  برخالف  مککبان  این

:  است آمده  و مسلم  بخاری روایت  به  شریف  در حدیث  که کنند چنان صبر می  ناخوشی

  آن  که کند، مگر این را براو اجرا نمی  حکمی  هیچ  عزوجل  ؛ خدای شگفتا بر کار مؤمن»

  به  کند و این می  برسد؛ صبر پیشه  ای وسختی  او رنج  زیرا اگر به  خیر است  برایش  حکم

خیر   به  هم  گزارد و این برسد؛ شکر می  ای راحتی و  او خوشی  و اگر به  ر اوستخی

و   رنج  مبتالی  پیوسته  مؤمن: » است  آمده  دیگری شریف  در حدیث  همچنین«. اوست

خر   مثل  منافق، همچون  آید، اما مثل  و صفا بیرون  پاك  از گناهانش  که تا آن  بالست

رها   خاطر چه و به  کرده  بسته  خاطر چه او را در کجا و به  صاحبش داند نمی  است، که

 «.است  کرده

را   آنان را گفتند، بناگاه  سخن  این  که آن  دنبال : به یعنی «فروگرفتيمرابناگاهآنانسپس»

  موت: » است  آمده  شریف  . در حدیث کردیم  گرفتار عکاب  تأخیر و مهلتی  هیچ  بی

و   مؤمن  برای  ناگهانی، رحمتی  للکافر:  مرگ  أسف  و أخکه  للمؤمن  رحمه  الفجأه

كهدرحالي» فروگرفتیم   را بناگاه  آنان ! آری«. کافر است  برای  باری تأسف  فروگرفتن

  نحوه  رانداشتند. این  آن  و اصال انتظار وقوع  ناگهانی  فروگرفتن  از این «خبربودندبي

  حق  است، چه  شان برعکاب  افزودن  تعالی، خود برای  باری  از جانب  شان وگرفتنفر

را   آنان  درحالی  بودند بلکه  و سختی  در رنج  که  فرو نگرفت  را درحالی  آنان  تعالی
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قرار   و رفاه  و گشایش  راحتی و  در نعمت  که  ساخت  خویش  عکاب  گرفتار سرپنجه

 تر گرداند. تر و هولناك سخت را  شان ؛ عکاب نگرفتارساخت  گونه داشتند تا این

  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  

ٺ   ٿ  ٿ  
اهل» اگر ايمان»  فرستادیم  سویشان را به  خویش  پیامبران  که «شهرهاآنو

بر کفر و اصرار   پافشاریاز  «بودندكردهوپرهيزگاري»:  پیامبران  آن  به «بودندآورده

آنان»گشتند  می  مرتکب  که  هایی ها و پلیدی زشتی بر بر آسمانبركاتيقطعا واز

 و میسر  را فراهم  و زمین  آسمان  و برکات  خیرات  آنان  : برای یعنی «گشوديمميزمين

و   : باران یر آسمانشود. مراد از خ می  گشوده  با بازکردن  بسته  درهای  که چنان  ساختیم می

  رفاه  که  است بر آن  دلیل  آیه  . این است  آن  ها و سایر برکات : رستنی مراد از خیر زمین

  است  دسترس در هللا  شریعت  به  و پایبندی  و تقوی  اقتصادی، با ایمان  سالم

  ایمان  رو، نه  از این ما را،  و پیامبران  آیات «كردندتكذيب»شهرها   آن  اهالی «وليكن»

و کفر   از گناه «كردندميآنچه»  سبب «رابهآنانپس»کردند   پیشه  تقوی  آوردند و نه

 و بال.  عکاب  به «فروگرفتيم»

  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
اهل» اينشدهايمن»آنها   : کافران یعنی «شهرهاآيا از ـشبانگاهماعذابكهاند

عاد   چون  شهرهایی  مراد؛ ساکنان «برسد؟آناناندـبهفرورفتهخواببهكهيدرحال

و   شهر مکه ،«قری»دیگر: مراد از  قولی  . به رفت  قبال ذکرشان  اند که و ثمود و مدین

 کردند. می  را تککیب صخدا  رسول  رو که  است، از آن  آن  ماحول
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ڃ   ڃ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
  که  گاه آن «دررسدآنانمانيمروزبهعذابكهاندازاينشدهشهرهاايمنيااهل»

  که حالی : در یعنی «سرگرمندبازيبهكهدرحالي»آید  درخشد و باال می می  آفتاب

 ماند؟ می  بازی  در بر ندارد لکا بیشتر به  برایشان  ای فایده  هیچ  هستند که  اموری  مشغول

 

ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  
خبرند  بی  از آن  که حالی ی در  است  اندیشیده  برایشان  که  : از عکابی یعنی «هللآياازمكرا»

  با بخشیدن  آنان  او برای  دیگر: مکر خدا در اینجا، استدراج  قولی  به «اند؟شدهايمن»

  است  شان ناگهانی  فروگرفتن  ؛ سپس حال  بر همین  شان و فروگکاشتن  و سالمتی  نعمت

آن» گروهكهبا مكركسي»همانا کافرانند   که «زيانكارجز از را ايمنخود خدا

 «.داندنمي

  

ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     ک  ک   کک  گ  گ  گ  

گ   ڳ    ڳ  ڳ   
نشدهبرند،روشنميارثبهآنساكنانهالكازراپسزمينكهكسانيآيابراي»

ميكهاست بهآنانخواستيماگر گناهانشانرا  و نابودشان «رسانديمميكيفر

طبعدلهايشانوبر»؟  را نابود کردیم  سرزمین  آن  قبلی  ساکنان  که  گونه  کردیم، همان می 

  هیچ  که  طوری به  است  چیزی  کردن  و قفل  ن: مهر نهاد طبع «تاديگرنشنوندنهيممي

اند  گشته  دلهایشان، چنان بر  نهادن مهر  سبب : آنها به نفوذ نکند. یعنی  آن  اندرون  چیز به

گرفتار   شنوند لکا حقیقت نمی را  الهی  پیامبران  و هشدارهای  پندها، حجتها و بیم  که

شود  نمی  خود ی برآنها روشن  وضوح و  شنیرو  ی با وصف  عکاب  چنگ  به  شان ساختن

 وجود ندارد.  فرقی  گونه هیچ  پیشینیانشان و  آنان  میان  امر غافلند که  و از این
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ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  

ہ  ھھ   ھ    ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  
رااين»   از: شهرهای  عبارت  ساختیم، که  نو نابودشا  قبال ذکر آنها رفت  که «شهرها

  ای «رابرتوآنازخبرهايبرخي»بودند،  ‡نوح، هود، صالح، لوط و شعیب  اقوام

را بر تو   ما آن  دارند که  هم  دیگری  آنها خبرهای  ولی «كنيمميحكايت» صمحمد

ردند،اماآنانآوبرايشانروشنمعجزاتپيامبرانشاندرحقيقت»  ایم نکرده  حکایت

قبالآنچهبه»معجزات،   حامل  پیامبران  آمدن  در هنگام «آورندايماننبودندكهبرآن

بیاورند. یا   را برایشان  معجزات آن ‡ پیامبران  که از آن  : قبل یعنی «بودندكردهتكذيب

از   قبل  که آن  سبب دند، بهنیاور  ایمان را دیدند،  معجزات  این  که  : هنگامی است  این  معنی

  با این  پیامبران  آمدن  در هنگام  حالشان  پس بودند  کرده  پیشه  تککیب  معجزات  آن  دیدن

دلهاياين»  است  از آن  قبل  معجزات، همانند حالشان بر خدا مهركافرانگونه،

  رو، هیچ  کنند، از این می  بر کفر را انتخاب  پایداری آنها  که  است  زیرا دانسته «نهدمي

 شود. نمی  سودمند واقع  در آنان  و تهدیدی  وبیم  و تشویق  پند و تککر، ترغیب

  

ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ
  خوی  عهدشکنی  بلکه «عهدنيافتيمبهوفاي»  : در بیشتر مردم یعنی «ودربيشترآنان»

شد.   گرفته 1«ذر  عالم»از بشر در  که  است  عهدی  ن. مراد از )عهد(، هما آنهاست  و شیوه

ندارند و   عهد و وفایی  اکثرشان  که  طور عام دیگر: مراد از عهدشکنان، کفارند به  قولی  به

و»مانند  می  پایدار باقی  و بر آن  وفا نموده  عهد خویش  به  گاهی  از آنان  فقط اندکی

جدبيشترآنان نافرمانرا   شهرها، جز این  آن  مردم  ساختن هالك   لکا علت «ميافتيا

 نداشتند.  راپاس  و آن  پا افگنده  ما را پشت  فرمانهای  نبود که

  

                                                 

 . (127تفسري ) اعراف/  كنيد به  نگاه 1
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې   ې  ې   ى  ىائ  ائ   ەئ      ەئ               وئ  وئ  

ۇئ   
  موسی  عنیی «فرستاديمراموسي»  یاد شده  : بعد از پیامبران یعنی «بعدازآنانگاهآن»

: با  یعنی «خويشآياتهمراهبه»را   اسرائیل بنی  انبیای  بزرگترین  فرزند عمران

  نام  که  شویم یادآور می . اژدها، ید بیضا و غیره  آید؛ چون می  ذکر آن  که  معجزاتی

آغاز   اناو ی از هم  زندگی و  ذکر شده  کریم  بار در قرآن  از صدوسی  بیش  موسی

در   که  تربیتش  تا مرحله  انداخت  نیل  نهاد و به  صندوقی  او را در درون  مادرش  تولد که

  ی داستانهای  بعد از آن  و داستانهای هجرتش، باز بعثتش  شد، سپس  سپری  فرعون  کاخ

مالء»مصر   پادشاه «فرعونسويبه» خویش   او را با معجزات ! دارد. آری  شگفتی و

یادآوری،   به  فرعون  قوم  اشراف  ساختن . مخصوص فرستادیم  قومش  : اشراف یعنی «وي

ر ب  که  هر کسی  دوران  ؛ در آن ذکر است  هستند. شایان  پیروانشان  دیگران  که  روست ازآن

  موسی  زمان  فرعون  لکا نام  گرفت می  لقب  کرد، فرعون می  پادشاهی مصر  سرزمین

 «كردندماستمآياتآنهابهولي»بود. « .م ق 1225«  فرزند رمسیس  : منتاح لیقو  بنا به

 راستهاست،  ترین از راست  که  آنچه  به  کردند زیرا تککیب  ما را تککیب  : آیات یعنی

  آیات این  سبب به  : بر مردم است  این  دیگر معنی  قولی  . به است  بزرگ  ستمی  شک بدون

  : در حق است  این  باز داشتند. یا معنی  آیات  این  به  دند زیرا آنها را از ایمانکر  ما ستم

ببينپس»انگاشتند   را دروغ  آیات  این  رو که کردند، از آن  ستم  آیات  این  سبب خود به

آیات،   این  به  وکافران  انگاران کار دروغ  : پایان یعنی «بودچگونهمفسدانفرجامكه

 شدند.  دریا غرق  به  بود زیرا آنان  ننگین  بس  پایانی

  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   
و   حجت با  او بر وی  زدن و لگام  با فرعون  موسی  از مناظره  عزوجل  خدای  گاه آن

  خبر داده و قومش  او در حضور فرعون  دست  به  روشن  معجزات  آشکارساختن

ايگفتيوموس»فرماید:  می پروردگارازسويايفرستادهترديدمنبي!فرعون:
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  باشد، قطعا شایسته  جهانیان  پروردگار تمام  فرستاده  که کسی  پس «هستمجهانيان

 . است  و سزاوار تصدیق  اجابت

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  
سخنخداوبهكهسزاوارم» جز  و  مشتاق  سخت  : من یعنی «ندهمنسبتحقند

  وتصرفی دخل  هیچ  هست، بی  که ی چنان  خویش  پیام  شما را از متن  که  هستم  سزوار آن

ايبينهپروردگارتانشماازسويبرايدرحقيقتمن»  گردانم  ی با خبر و آگاه  در آن

  در این  ام آنهاراستگویی  وسیله  به  که  ام آورده  مراهه  به  هایی : برهان یعنی «امآورده

پس»شود  آشکار می و  هستم، واضح  العالمین رب  از سوی  ای فرستاده  که  حقیقت

را آزاد   اسرائیل تا بنی  خواست  از فرعون  موسی «بفرستمنراهمراهاسرائيلبني

نزد   زمان  در آن  اسرائیل زیرا بنی گردندباز  مقدس  سرزمین  به  وی  بگکارد تا همراه

  شده  باز داشته  المقدس بیت  به  و از بازگشت  قرار داشته  در تبعید و اسارت  فرعون

 بودند.

  

ٿ  ٹ  ٹ              ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  
را در  تو  و نه  کنم می  تصدیق  گفتی  که  تو را در آنچه  ، نه موسی  به  فرعون «گفت»

معجزه»  ولی  نمایم می  اجابت  خواستی  آنچه  خداوند از نزد «ايآوردهاياگر

اگراز»  بنگریم  و در آن  کنیم  را مشاهده  تا آن «راحاضركنآن»  کنی ادعا می  که چنان

 خود.  در ادعای «هستيراستگويان

  

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
افگندوبناگاهشعصايموسيپس»   وبی  طور نمایان رؤیت، به  قابل  در واقعیتی «را

شداژدهايي»  التباسی  گونه هیچ دید،  را  واقعی  اژدهای  این  فرعون  و چون «آشكار
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  تو ایمان  به را بگیر! که  آن ! موسی  و فریاد زد؛ ای  خود برجست  از جای  گشته  متوحش

 . است نرینه   بزرگ  : اژدهای . ثعبان را گرفت  آن  و موسی ...! آورم می

  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  
دست» بيرونو را   خود را از گریبان  دست  : موسی یعنی «كشيدخود

برايبناگاهپس»کشید   بیرون  خویش  را از زیر بغل  کرد، یا آن  خارج خویش

  سپید و درخشان  ای گونه به  وی  دست : یعنی «پديدارشدسپيدودرخشندهتماشاگران

آشکار بود،   ای هر بیننده  برای  که  گشت می  ساطع  نوری  چنان  شد و از آن پدیدار

 باشد.  دیگری  و عیب  پیسی  علت  به  سپیدی  آن  که آن بی

  

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ
عصا   شدن  تبدیل  که  هنگامی«تندديگرگفبايكفرعونازقوم»  : اشراف یعنی «مالء»

  دیگری  عیب یا  پیسی  گونه هیچ  را بی  موسی  دست  شدن  اژدها و درخشان  را به

: او  یعنی «داناستساحري»  : موسی یعنی «شخصاينشكبي»کردند؛   مشاهده

 . سحر، بسیار داناست  در علم

  شده  بیان  قومش  اشراف  نه  فرعون  اناز زب  ، در حکایت«شعراء«  در سوره  سخن  همین

  قومش  اشراف و  : یا فرعون که  است  این  دو آیه  در میان  کردن  جمع  طریق  پس  است

قوم،   اشراف  سپس را گفت،  سخن  این  را گفتند، یا در آغاز، فرعون  سخن  هر دو این

 قرار دادند.  ارا مبن  سخنش

  

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  
ازمي»:  گفت  آنان  به  دیگر گفتند، یا فرعون  برخی  به  برخی  گاه آن را شما خواهد

  موسی  : درباره یعنی «فرماييدميچهكندپسبيرون»مصر بود   سرزمین  که «سرزمينتان

وانمود   چنین  خواست می  فرعون  دهید؟ گویی دستور می  دارید و چه  و نظری  رأی  چه
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(  االعلی  )انا ربکم  قبل  فقط چند لحظه  که  در حالی  اوامر آنهاست  او اجراکننده  کند که

 . گفت می

  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    
:  یعنی «رابازداراووبرادرش!فرعوناي»:  وی  در پاسخ  فرعون  قوم  اشراف «گفتند»

و»تأخیر انداز  دیگر به   آنها را تا زمانی  را باز دار و مجازات  و برادرش  موسی

  در آن  ساحران  که  را در شهرهایی  : گروهی یعنی «شهرهابفرسترابهانيگردآورندگ

 . کنند، بفرست می  زندگی

  

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
  فن  این  و به  داشته  سحر مهارت  در فن  که «راهرساحردانايي»  گماشته  گروه  آن «تا»

و   زمان، رواج  سحر در آن  که  ذکر است  شایان «نزدتوآورند»  ستبسیار دانا و آشنا

 . داشت  بسیاری  رونق

  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
ساحران» فرعونو  شهرها فرستاد و آنها  را به  گروهی  : فرعون یعنی «آمدندنزد

بايداگرمي:همانامارامزديوگفتند»آوردند   کردند و نزد فرعون  را جمع  ساحران

  غالب  بر موسی  خواستند تا اگر با سحر خویش  از فرعون  ساحران «شويمغالب

 مقرر دارد.  درخور و شایسته  پاداشی  شدند، برایشان

  

ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  
طعا : ق یعنی «خواهيدبودومسلماشماازمقربان!:آريگفت»  آنان  در پاسخ  فرعون

  و قربی  مقام آن، نزد من  عالوه  خواهد بود و به  بزرگ  پاداشی  شوید، برایتان  اگر غالب

 را داد.  و مقام  منصب  وعده  آنان  : او به . یعنی نیز خواهید یافت  ویژه
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
اي» مياول!موسيگفتند: اين»را   عصایت «افگنيتو ميهكيا :  یعنی «؟افگنيمما

  کار به  را در این  خویش نفس  را گفتند تا اعتمادبه  سخن  . این با تو است  نوبت  انتخاب

ر آخ  نوبت  خواهند بود؛ هرچند که پیروز میدان   وانمود کنند که  و چنین  گکاشته  نمایش

 باشد.  از آنان

  

ىى ې ې ې ۉ   ۉ  ې ۅ ٴۇ  ۋۋ  ۅ
بيفگنيدگفت»  خشاندر پاس  موسی شما   شروع  داد تا آنان  ترجیح  موسی «:

  و از آنچه دهد نمی  آنها اهمیتی  او به  بود که  واقعیت  این  خود، نشانه  باشند و این  کننده

چیز   هیچ  که  داشت  کامل  یقین  ندارد زیرا موسی  ای و واهمه  اند، ترس با خود آورده

بود تا   این  ساحران  ساختن  درمقدم  : حکمت که  است  ود. نقلش نمی  غالب  بر معجزه

  کرده بزك  باطل  از مشاهده  و چون کنند  تأمل  خوب  کار آنها را بنگرند و در آن  مردم

  هنگام، اثر آن  ا در اینقطع  آید، که  در میان  آشکار و روشن  حق  گاه شوند، آن  آنها فارغ

افگندندچونپس»هد بود تر خوا عمیق  در نهادشان   ریسمانها و عصاهای  ساحران«

بهمردمديدگان»خود را    داده و آرایش  کرده بزك  با باطل  : آنان یعنی «بستندسحررا

و   تردستی  عرصه  آوران و فن  بازان جادوگران، شعبده  که  ای خیالی  و با نیروی  خویش

و   درست  بتوانند ادراکی  که را از این  مردم  مانافگنند، چش می  در دیگران  بازی حقه

  و هراس  ترس «انداختندوهراسهولرابهومردم»فروبستند  باشند،  داشته  واقعی

سحري»افگندند   مردم  در دلهای  سختی ميانبزرگو   در چشمهای «آوردنددر

  و نوعی  نداشت  حقیقتی  مر، هیچا  واقع در  سحرشان  ؛ هرچند که تماشاگران و  بینندگان

  ساحران  که  است  آمده  در روایات 1. نیست  بیش  و تردستی  افگنی خیال  از سحربود که

براثر   ماده  آن  کردند و چون  را جاسازی« زئبق«  ماده  در زیر طنابها و عصاهایشان  فرعون

در   وجوش وجنب  حرکت  یز بهن  تمدد آغاز کرد، طنابها و عصاهایشان  به  حرارت  نیروی

 آمد.
                                                 

 . ( 132 بقره/ )تفسیر   کنید به  . نگاه  و تأثیر است  حقیقت  رایاز سحر ، دا  نوعی  ولی 1
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ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ ېئ        
و  را انداخت   عصایش «پس!خودرابيفگنعصايكهفرستاديموحيموسيوبه»

بهآنچه»اژدها شد و    حق «فروبلعيد»از ریسمانها و عصاها  «بودندساختهدروغرا

نبود   حقیقتی  هیچ  دارای  واقع ها در ساخته  نامید زیرا آن  را دروغ  هایشان ساخته  عالیت

 . بود و بس  و دروغین  اساس بی  ای افکنی و خیال  بازی شعبده  بلکه

  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی  ی  
آشکار و  بود،  با خود آورده  موسی  که  با آنچه  : حق یعنی «شدواقعحقپس»

»  گشت  روشن   سحرشان  : بطالن یعنی «شدباطل»از سحر  «كردندميآنانآنچهو

 آشکار شد.

  

ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  
  که  ای صحنه  : در آن یعنی «درآنجا»  و ساحران  و پیروانش  فرعون «شدندمغلوبپس»

و  «شدهخوار»  و میدان  صحنه  از آن «بازگشتند»افگندند و   میدان  را به  سحر خویش

 . برباد رفته  های خورده، با کارها و کوشش و شکست  رد و ذلیلخ

  

يئ  جب   حب  خب   
  تکان  سخت بودند،  دیده  زیرا آنها از آنچه «درافتادندسجدهبه»اختیار  بی «وساحران»

 درافتادند.  سجده  به  عزوجل  خدای  بودند لکا برای  برده  ماجرا پی  حقیقت  و به  خورده

 

ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  
آنها  «هارونوآورديم،پروردگارموسيايمانپرودگارعالميانبه»  ساحران «گفتند»

بشر   دست  ساخت  وی  معجزه  ندارد که  و امکان  سحر نیست  کار موسی  دانستند که

پروردگار  ؛ پروردگارجهانیان  به  کردند که  اعالم  صراحت  را به  حقیقت  باشد لکا این
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  نیفتند که  گمان  این در  فرعون  از قوم  زنانی اند تا گمانه آورده  ایمان  و هارون  موسی

 . است  بوده  فرعون  آنها برای  سجده

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤڤ  ڤ ڀ ڀ   ڀ  ڀ

ڄڄڄڃڃ  ڃ    ڦ   ڦ  ڄ ڦ ڦ
 این «آورديد؟اوايماندهم،بهشمااجازههبمنكهازآن:آياپيشگفتفرعون»

 یا  امر غفلت  بود زیرا او از این  خرد فرعون  و سبکی  از سوء اندیشه  پرسش، ناشی 

انسان،   نجات  مربوط نیست، چرا که  کسی  اجازه  حق، به  به  آوردن  ایمان  کرد که  تغافل

و   نجات  سوی به  حرکت  چگونه  پس  است  آن  در ترك  وی  و نابودی  ایمان  در گرو این

  بود، به  خودپرستی  غرق  که  ؟ اما فرعون نیازمند است  کسی  اذن  هالك، به  فرار از ورطه

اين»داد:   ادامه  چنین  خویش  سخن اينآنكهاستمكريقطعا در شهررا

  ی براساس  موسی  همدستی  به  شما ساحران  که  است  نیرنگی  : این یعنی«ايدانديشيده

ازآن»اید  انداخته  راه  اید ی درشهر به دیگر داشته با یک  از قبل  که  قرار و توافقی  «تا

مسلط شوید و   و خود بر آن «كنيدبيرون» از قبطیان «راآناهل»: از شهر مصر  یعنی

و   نیرنگ  : شما این است  ن( ای المدینه : )فی معنای گردید.  حاکم  در آن  اسرائیل با بنی

  با موسی  که از آن  در شهر بودید، قبل  دیدید که  تدارك و  سازماندهی  را هنگامی  توطئه

:  که «خواهيددانستزوديبهپس»آیید   بیرون  مبارزه  جهت از شهر  خارج  میدان  به

  چپ، یا پای  و دست  راست  : پای یعنی «ديگركيخالفرابهپاهايتاندستهاوالبته»

به»استثنا   بدون «راتانهمگيگاهبرم،آنمي»از شما را   هر یک  راست  و دست  چپ

 خرما.  درختان  های بر تنه «آويزمميدار

  

ڃ  چ        چ  چ  چ  ڇ  
يسوبهما»زیرا   نداریم  پروایی  هیچ  بکن، ما از مرگ  خواهی  ؛ هرچه ساحران «گفتند»

  زودی به  که  داریم  آورد و یقین  خواهیم  او روی  و به «گشتبازخواهيمپرورگارمان
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  آنچه  پاداش  خواهد کرد و با ما ی به  مجازات  عملت  این  تو را در قبال  عزوجل  خدای

 رفتار خواهد نمود.  نیکویی  ی به  ایم خریده  جان  به  وی  در راه  که

  الهی  عکاب  او را به  دنیا هشدار داد، ایشان  عکاب  را به  ساحران  رعونف  که  هنگامی  پس

 هشدار دادند.  در آخرت

  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍڌ   ڌڎڎڈڈ  ژژڑڑککک  
عيب» ما بر نميو ايراد براي»  کنی نمی  مجازات  توزانه و ما را کینه «گيريو جز

بهكهاين هنگاميپروردگارمانمعجزاتما ايمانبرايمانكهـ با  «آورديمآمدـ

  این  به  شدن و آراسته   است  کامل  و خیری  بزرگ  ا شرفیآوردن، یقین  ایمان  این  که آن

و   عیب است، نه   و تحسین  درود و شادباش  خیر و کمال، مستوجب  و این  بزرگ  شرف

 . گیری انکار و انتقام

  برحق معبود  جناب  به  سخن  روی  ا فروگکاشتهر  وگو با فرعون ساحران، گفت  گاه آن

گفتند:  او  به  کار خویش  کردند و با سپردن  نیاز پیشکش  آوردند، تحفه  خویش

بر ما فروریز   از صبر و شکیبایی  بارشی  : چنان یعنی «فروريزبرماشكيباييپروگارا!»

  بود که  گونه بدین گرداند.  قمانمال غرآن، کا  بخش و اطمینان  نورانی  قطرات  ریزش  که

  از سوی  که  بر عکابی کردند زیرا اوال  صبر را درخواست  انواع  و کاملترین  ترین آنها بلیغ

  درخواست، نشانه  خود این داشتند و  و تام  عام  بود، آمادگی  فرودآمدن  در شرف  فرعون

  خود را به  بود که  این  رخواستد  از این  شان و ثانیا هدف  است  آمادگی  این  روشن

استوار   و با استقامت، پیمانی  ساخته  مصمم  بر ایمان  قدمی و ثابت  حق  در راه  پایداری

دروارواحمان»اند  پیوسته  پروردگار استقامت  به  ببندند، از آنجا که قبضحاليرا

  و نه  حق  به  باطل  کننده تبدیل  گر، نه گر وتقلب تحریف  نه «باشيممسلمانكهكن

 . راستی  از راه  مردم  پرستان، یا فریبنده و باطل  باطل  فریفته

  شان قطعه قطعه و  را کشت  ساحران  آن  همه  فرعون: » گفت  که  است شده  روایت  از سدی

  و در آخر آن، شهدایی فریبگر  آنها در آغاز روز ساحرانی»گوید:  می  عباس ابن«. کرد

 «.پیکر بودند پاك  روح  پاکیزه
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ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ   

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
فسادتادرزمينكنيرارهاميوقومشگفتند:آياموسيفرعونازقومواشراف»

  مردم که  دینی  دنکر و نابود  و یکپارچگی  وحدت  زدن پراکندگی، برهم  با افگندن «كنند؟

و  خداوند  حاکمیت  سوی به  دعوت  که  است  گونه قرار دارند؟ این  بر آن  سرزمین  این

 «و»شود  می  شناخته  در زمین  طاغوت، از نظر طاغوتیان، فسادافگنی  حاکمیت  براندازی

كند؟»تا   کنی را رها می  آیا موسی رها را   و به  جسته  برائت  : ازعبادتت یعنی« تو

  : فرعون قولی  رهاکند؟ به «رامعبودانت»  همچنان، عبادت «و»ننهد   گردن  پرستشت

خود،   دیگر: فرعون قولی  پرستیدند و به می  قصد قربت  آنها را به  قومش  که  داشت  بتانی

بهگفتفرعون»پرستید  خورشید را می ودخترانشانكشيمراميپسرانشانزودي:

  اناثشان  و فرزندان  کشیم را می  اسرائیل ذکور بنی  : فرزندان یعنی «داريممينگاهندهراز

 . داریم می  نگاه  زنده و کنیزی،  خدمتکاری  را برای

نیز   موسی از تولد  بود؛ زیرا او قبل  جنایت  بر این  فرعون  از سوی  فرمان  دومین  این

  عمل، خالف بود، اما در  کرده  چنین  اسرائیل بنی ی با  منجمان  پیشگویی  سبب  ی به

  پرورش  کاخش  در درون  الهی، موسی  فرمان  زیرا به  یافت  تحقق  وی  ریزی برنامه

خویش، بر   غلبه و با قهر و  برتریم  اسرائیل  : بر بنی یعنی «مسلطيمومابرآنان»  یافت

  با آنان  بخواهیم  ما هستند و هرچه  ر و محکوممقهو  آنان  پس  باال را داریم  دست  آنان

  کرده  ریزی برنامه  وپیروانش  وی  برای  سبحان  خدای  که  از آنچه  فرعون  . ولی کنیم می

 .! است  انتظار وی در  شومی  فرجام  چه  که  دانست بود و نمی  بود، غافل

  

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  

ۈ   ۆ  ۆ 
افتادند   وحشت  به  تهدید فرعون  از این  ایشان  که  گاه  آن «خودگفتقومبهموسي»

طلب» مدد خدا نماييداز صبر و آنزمينچراكه»  محنت  بر این «كنيد از
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آن بهخداونداست، كسرا بندگانشهر بهكهاز   این «دهدميميراثبخواهد،

  . سپس است  وی  و قوم  بر فرعون  پیروزی  قومش، به  به  یموس  ازسوی  ای وعده

  نیک  : عاقبت یعنی«استپرهيزگارانازآنوعاقبت»:  که این  داد به  بشارت را  آنان

  یعنی تعالی،  پرهیزگار حق  بندگان  در دنیا و آخرت، از آن  و پسندیده  ستوده  وسرانجام

 . است  چیز: آخر آن هر  قبت. عا است  من  و همراهان  من

  

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  
توكهازآنپيش» ! موسی ای «گفتند»و تردید   شک  از روی  غرولندکنان  اسرائیل  بنی

بيايي ما گرفتيم»پیامبر   عنوان به  «نزد قرار آزار از   قبل رعون ف  که  هنگامی «مورد

آن»  کشت ذکور ما را می  تولدت، فرزندان از بعد آمديسويبهكهو   عنوان به «ما

رسند.  می  قتل  به  ذکورمان  نیز فرزندان  اکنون  زیرا هم  یامبر، نیز مورد آزار قرار گرفتیمپ

و آزار قرار   تبیایی، مورد اذی تو نزد ما  که از آن  : قبل است  این  دیگر معنی  قولی  به

نزد   که مزد و بعد از آن  بدون  شاقه  در اعمال  فرعون  از سوی  کارگرفتنمان ؛ با به گرفتیم

در مورد خود و   اکنون  هم  که  ترسی ؛ با و آزار قرار گرفتیم  ما آمدی، نیز مورد اذیت

است»  موسی «گفت» . داریم  هایمان و خانواده  فرزندان ارتانپروردگكهاميد

هالكدشمنتان زمينرا در را شما و   شما در زمین  : به یعنی «گرداندخليفهكند

قبال   موسی  که  بر آنچه  است  تصریحی  کند. این  عنایت  و پادشاهی  فرمانروایی

خداست،   از آن  : )زمین گفت  بود، آنجا که  کرده  اشاره  آن  به  و سربسته  طور رمزگونه به

بنگردكهگاهآن»«. 128» دهد...( می  میراث  بخواهد به که  از بندگانش  هر کس  را به  آن

  ورزید، یا به استکبار می  و قومش  نیز همانند فرعون آیا شما «كنيدميعملچگونه

 . است  تعالی  حق  رضای مورد  کنید که می  عمل  ای شیوه
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 ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
حقيقت» در آلو رافرعونما به»  است  وی  در اینجا، قوم  فرعون  مراد از آل«

بهو»بار  و مصیبت  پیاپی  های ها و قحطی خشکسالی  : به یعنی «هاگرفتاركرديمقحطي

كه»  و بلیات  آفات  و بسیاری  باران  آمدن فرود  عدم  سبب به «هاميوهنقصان باشد

ها،  سختی در  باز گردند؛ زیرا مردم  از گمراهی  و پند بپکیرند و در نتیجه «گيرندعبرت

 تر اند. تر و فروتن نرمدل

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
  فراوانی و  ؛ گشایش  مراد از حسنه «آوردميرويآنانبهايحسنهكههنگاميپس»

اينمي»  هاست نرخ  و ارزانی  نعمت سزاوار نعمتها را بر   : این یعنی «هستيمگفتند:

خود   های شایستگی از  و این  ایم آورده  دست  به  خودمان  و استحقاق  لیاقت  اساس

به»  ماست اگر   و بسیاری  قحطی و  خشکسالی  چون «رسيدميايناخوشيآنانو

همراهانموسيبه»  از بلیات  و مانند آن  امراض شگونو   یعنی «زدندميبداو

كهآگاه» ! آنهاست  از شومی  همه  گفتند: این می شگونباشيد آنان نزدبد تنها

رسد،  می  آنان  به  که  ای و قحطی  منشأ خیر و شر و گشایشو   : سبب یعنی «خداست

  به  است  پاسخی  . این و همراهانش  موسی از نزد  است، نه  از نزد خداوند متعال  همه

قدر   به  که  ؛ از خیر وشری دلیل  همین  خودشان، به  اعتقاد و فهم  شیوه  همان به  آنان

  و شگون  فال  یعنی «طائر«  شود، به می  جاری  وی  و مشیت  و حکمت  خداوند متعال

  و شگون  فال  اعتقاد به  ن، اثباتلکا مراد از آ  است 1«مشاکله«  از باب  تعبیر شد و این

  چیز از نزد خداوند متعال  همه  را که  حقیقت  این «دانندنميبيشترآنانولي».  نیست

  نسبت  غیر خداوند متعال  به و نادانی، خیر و شر را  جهل  فقط از روی  بلکه  است

 دهند. می

                                                 
 .  است  در معنی  از : اتحاد در لفظ و اختالف  عبارت ؛گویی  شکل هم  معنای  : به  مشاکله 1
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   
گفتن» گونه» ! موسی  فرعون، ای  قوم «دو بياوريبرايشگرفينشانههر كهما

عناد و اصرار بر کفر و  «نيستيمآورندهتوايمانماراسحركني،مابهآنوسيلهبه

سحر  و  معجزه  ادعا کردند؛ میان  بود که  آمیخته  درهم  و روانشان  نبا جا  فساد، چنان

  ساحران  گفتند: اگر بسان  موسی  به  پندار بود که  این  و بر مبنای  یستن  فرقی  گونه هیچ

تا ما را از   بیاوری  ما هرچه  آورند؛ تو نیز به می  شگرفی  های پدیده  با سحر خویش  که

  خواستند موسی گونه، . بدین آوریم نمی  تو ایمان  برگردانی، ما به  مان و روش  راه  این

 نکند.  پیشکش  آنان  را به  حق  کنند تا دیگر دعوت  خود مأیوس  آوردن  مانرا کامال از ای

  

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  
  را غرق  زمین  که  و فراگیر است  سخت  : سیلی طوفان «رافرستاديمطوفانبرآنانپس»

 «وملخ»  است  ؛ مرگ راد از طوفاندیگر: م  قولی  کند. به را نابود می  و درختان  و منازل

و   : شپش یعنی «قملو»کرد   چنین  ملخ  را بخورد و فوج  تا کشتزارهایشان  را فرستادیم

  بپرد. به  که از آن  قبل  ( است پیاده )ملخ  کوچک  ، ملخ«قمل: » قولی  . به ریز را فرستادیم کنه

  است  معروفی  : حیوان)قورباغه( ك. غو رافرستادیم «وغوكها»  است  دیگر: کک  قولی

  آنان بر  رود نیل  که  است  شده  . روایت فرستادیم «راوخون»کند  می  زندگی  در آب  که

به»  اینها را فرستادیم ! . آری است  بینی دیگر: مراد از آن، خون  قولی  کرد. به  سیالن  خون

:  یعنی «استكباركردندوبازهم»و آشکار   : روشن یعنی«مفصلهايينشانهصورت

و»تکبر ورزیدند   ند متعالخداو  به  از ایمان  ها، باز هم نشانه  این  بعد از فرود آوردن

 کشیدند. نمی  دست  و از باطل  نیافته  راه  حق  به  که «بودندمجرمقومي
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ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  
: مراد  قولی  ذکر شد. به  که  و بلیاتی  با آفات «فرودآمدآنانبرعذابكهوهنگامي»

خود   کام به را  از قبطیان  تن  روز هزاران  فقط در یک  که  است  در اینجا، طاعون  از عکاب

اي»کشید  بهپروردگارت!موسيگفتند: بكهعهديآنرا دارد، تو ماراينزد

تو   که  آنچه است، یا به  کرده  تو وحی  به  که  ای اسماء و ادعیه  آن  : او را به یعنی «بخوان

  ما درحالی  برای . یا ما بخوان  برایاست،   گردانیده  مخصوص  نبوت  به  آن  وسیله را به

اگر»  گردی می  متوسل داری، نزد خود  تعالی  از حق  که  عهد و پیمانی  به  که  دعا کن

  را تصدیق  : نبوتت یعنی «آوريمميتوايمانكني،حتمابهراازمابرطرفعذاباين

 بروند.  مقدس  سرزمین  با تو به  که «فرستيمميراقطعاباتواسرائيلوبني»  کنیم می

  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  
چون» مدتيعذابو تا ـ آنانرسندهبداننانآكهرا از :  یعنی «برداشتيماندـ

عهدبناگاه»  بودیم  مقرر کرده  غرق  وسیله به  شان ساختن هالك  برای  که  تامدتی

رو   این از  زدند، هم پا می محابا پشت بودند، بی  داده  را که  پیمانی  و آن «شكستندمي

  با موسی  اسرائیل بنی  بودند، از فرستادن  متعهد گردیده  قبال بدان  که  آنچه  برخالف

 ورزیدند.  امتناع

  

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے           ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
آنانسرانجام» غرقشان»کردند   عهدشکنی  چرا که «گرفتيمانتقاماز دريا در و

 : در یعنی «بودندانگاشتندوازآنهاغافلميمارادروغآياتكهآنسببساختيم،به

 اندیشیدند. نمی  ما هیچ  شگرف  های نشانه
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  

ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۉ

ۆئ  ۈئ  ۈئ   
به»  با  که  اسرائیل بنی  : به یعنی «شدندميكشيدهاستضعافبهكهقوميآنو

شدند  می  و تحقیر کشیده  خواری  به  و قومش، پیوسته  فرعون  و خدمتکاری  شدن کشته

به»بود   فلسطین  و سرزمین«نهاديمبركتدرآنراكهسرزمينيومغاربمشارق»

  ها ومحصوالت میوه  آوردن  ؛ بیرون فلسطین  در سرزمین  نهادن  برکت «داديمميراث

فلسطین،   زیرا سرزمین  است  شکل  و سودبارترین  ترینبه  به  در آن  زراعتی

وعده»  است  کشاورزی  ها برای سرزمین  ترین و آماده  حاصلخیزترین نيكو

و   خودتحقق  کامل  شکل  به  وعده  : آن یعنی «يافتتحققاسرائيلبربنيپروردگارت

 ەئ ائ  ائ   ې  ې  ې  ې  ى  ى﴿بود از:   عبارت  استمرار یافت، که

  کشیده  استضعاف  به  در زمین  که  بر کسانی  خواهیم می):    ﴾وئ  وئ ەئ

(  کنیم  زمین  وارث را  و ایشان  گردانیم  مردم  را پیشوایان  و ایشان  نهاده  اند، منت شده

  و قومش  فرعون  سوی از  آنان  به  که  بر آنچه «صبركردندكهآنسبببه»« 5 القصص/»

راكهوآنچه»کردند   نیز صبر وپایداری خدا  بر جهاد در راه  گونه همین رسید، می

قومشفرعون آنچه»ها  کارخانه از آبادیها و قصرها و «بودندساختهو بركهو

است، « یبنون«  معنای  ( به : )یعرشون قولی  به «كرديمويران»از بوستانها  «افراشتندمي

  خداوند متعال ! . آری کردیم  کامال ویران کردند، بنا می  را که  یاستوار  : کاخهای یعنی

  ما داده  را به  آن  بودند ی و اکنون  مسلمان  که داد ی هنگامی  اسرائیل بنی  را به  فلسطین

  مسلمانان  امروز و فردا از آن  فلسطین  کافر پس و آنها  هستیم  زیرا ما مسلمان  است

 بازگیرند.  دشمن  چنگ را از  آن  که  است  و بر آنان  است
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        

ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  
بني» گذرانديماسرائيلو دريا از   دریای» عبور از  و توان  قدرت  آنان  : به یعنی «را

شد   شکافته  هم دریا از  دریا زد و آب  آن  به  شبا عصای  موسی  که  گاه را دادیم، آن« سرخ

به»عبور کردند   از آن  و ایشان كهقوميتا بتانرسيدند مجاورتخويشبر

بودند و « لخم»  از قبیله  : آنان قولی  کردند. به می  خود را عبادت  : بتان یعنی «كردندمي

 «گفتند»بودند.   کنعانیان از  قوم  دیگر: آن  لیقو  گاو. به  بود از: تمثالهای  عبارت  بتانشان

مانيزمعبودياست،برايخدايانيآنانبرايكهگونههمان!موسياي»  اسرائیل بنی

  بتانی  قوم  این  که  گونه کنیم، همان را پرستش  آن  که  ده قرار  بتی  ن: برایما یعنی «قرارده

بهگفت»پرستند  را می قوميراستي:   زیرا شما چنان «كنيدمينادانيهستيدكهشما

  ای و دانایی  علم  کمترین  هر کس  که کردید  را مشاهده  روشنی  های و نشانه  معجزات

  تکان  کرد و سخت می  وحشت  تعالی  غیرحق  آنها، از پرستش  داشت، بعد از مشاهده می

خدا هستید   خلق  ترین شدن، سرسخت رنگ به رنگ و عناد و  خورد، اما شما در جهل می

 کنید. می  را عنوان  ای وقیحانه  درخواست  معجزات، چنین  همه  آن  زیرا با وجود مشاهده

 نام به  درختی  مشرکان  دیدند که صخدا رسول  : یاران است  آمده  در روایات

  رسول  به  زند پسآوی می  را بر آن  خویش  و سالح  گرفته  پرستش  را به« انواط ذات» 

 «!دارند  انواطی ذات آنها  که قرار دهید چنان  انواطی ما نیز ذات  برای»گفتند:  صخدا

  را بگویید که  سخنی  همان شما نیز  است  نزدیک»برآشفتند و فرمودند:  صخدا  رسول

 «.ند!دار  خدایانی  آنان  که چنان  قرار ده  ما خدایی  گفتند: برای  وی  به  موسی  قوم

  

ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ             ڄ  ڄ  
حقيقت»:  گفت  تأکید نهاده  آنان  بر جهل  موسی  گاه آن   بت «گروهاينآنچهدر

و»  است  تباهی و  تبار: نابودی «بادونابوداستبر»  بتان  از پرستش «درآنند»  پرست

  دادند ی و از جمله می  انجام  که  اعمالی  : تمام ییعن «استدادندباطلميانجامآنچه
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و   شده  دلتنگ  چرا از حق ! من  جاهل  قوم  ای  پس  بنیاد است ی بر باد و بی  بتان  پرستش

 گردید؟. می  مزخرفات  این  دنبال

  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
معبودي»  موسی «گفت» از  غیر  : چگونه یعنی «مشمابجويبرايآياغيرازخدا

از  را  بزرگی  ها و معجزات شما نشانه  که درحالی  شما بجویم  برای  معبودی خدا

  به  گرایشتان  برای  از آنها هم  بعضی  مشاهده  حتی  اید که کرده  مشاهده  تعالی  حق  جانب

  زمانتان «جهانيانابراوشماركهباآن»:  کنم  چنین  بود، آخر چگونه  کافی  پرستی یگانه

  نابودکردن  چون ؛ است  بر شما بخشیده  که  هایی  با نعمت «؟استدادهبرتري»

  و پستی  خواری از زیر بار  کردنتان  در زمین، بیرون  ساختنتان دشمنانتان، جانشین

  همه  این  ؟ چگونه حق  دین  سوی به  نمودنتان  و هدایت  و عزت  برتری  جایگاه  سوی به

 دهید؟! می  پاسخ  غیر وی  را با پرستش  معبود یگانه  نعمت

:  گفت  علی  حضرت  به  ای یهودی: » است کرده  روایت  چنین  آیه  این  مناسبت  به  نسفی

  شود ی باهم  خشک  1وی  آب  حتی  که از آن  ی قبل  پیامبرتان  شما بعد از درگکشت

بود   نشده  خشک 2 پاهایتان فرمود: شما هنوز آب  وی  در پاسخ  علی کردید!  اختالف

 !!«. ما خدا قرارده  را برای  گفتید: بتی  موسی  به  که

  

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  

ڑڑ  ک  ک  ک      ک   گ  گ  گ  
شماراسختداديم،كهنجاتفرعونيانشماراازدستكهويادكنيدهنگامي»

و شما را  «گذاشتندميرازندهكشتندودخترانتانراميكردند؛پسرانتانميهشكنج

 بودید،  کرده  عادت  عکاب  آن  به  کردند تا بدانجا که می  تعکیب  سختی  عکاب  چنان با

  از چنان  بعد از نجات  چگونه  کند پس می  عادت  خویش  چراگاه  به  که  همانند شتری

                                                 
 پاشیدید .  بر قبرش  که  ، یا آبی  وی  غسل  : آب  یعنی 1

 .  سرخ  از دریای  بعد از خروج 2
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اززیانها و   دادنتان  نجات «ودراين»گردانید؟  می  را با ما شریک  دیگران  عکابی، بازهم

  : نعمت یعنی «بودبزرگآزمايشيپروردگارتانشماازجانببراي»  بزرگ  عکابهای

  حق  آیا به کرد که می  و امتحان  نعمت، آزمایش  شما را با آن خداوند  بود که  بزرگی

 کنید یا خیر؟ می  قیام  وی  شکرگزاری

  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  
از  خداوند  و تجلیل  گرامیداشت  از جمله «گذاشتيموعدهشبوباموسي،سي»

ود. ب  با وی  گفتن  سخن و  مناجات  برای  موعدی  عنوان به  مدت  این  ، تعیین موسی

بیفزاید   و یقینش  ایمان بر  تعالی  بود تا حق  آن  برای  میعادگاه  این  او به  شاید بردن

  بود تا با وی  آن  کرد ونیز برای  چنین« اسراء و معراج«  در شب صبا محمد  که چنان

را   مدت  و آن  رفت  میعادگاه  به  موسی  بسپارد پس  وی  را به  ببندد و تورات  پیمان

آن»  گرفت  روزه دهو با را بهشبميعاد آنرسانديماتمامديگر ميعادكهتا

چهلپروردگارش آمدبهشبدر   گاه وعده  به  موسی  که : بعد از آن یعنی «سر

 . دیگر افزودیم  شب  میعاد، ده  رفت، بر آن

  روز از ماه  و ده  القعده ذی  ماه  بود از: تمام  عبارت  شب چهل  آن  برآنند که  بیشتر مفسران

  تعالی  رسانید و حق  اتمام  به  را در روز عید قربان  میقات  بنابراین، موسی  الحجه ذی

  خداوند متعال، دین  روز بود که  در همین  . همچنین گفت روز سخن  در این  با وی

چ  چ  ﴿فرماید:  می  که رسانید چنان  اکمال  به صمحمد  حضرت  را برای  اسالم

بهوموسي»«. 0/   مائده»  ﴾چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ی   با پرورگارش  مناجات  طور ی میعادگاه  کوه  عازم  که  هنگامی «گفتهارونبرادرش

با  «بكوش»  اسرائیل بنی  حال «دراصالحوباشمنجانشينمنقومدرميان»بود 

  آنان  و احوال  اوضاع  به  دلسوزانه  و رسیدگی  مهربانی  به  آنان امور  سیاست، اداره  حسن

  را نرو و یاور ستمگران  عاصیان  : راه یعنی «نكنپيرويفسادگرانروشووازراه»
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  و تککری  ؛ نصیحت، بیدارباش سخن  . این را بپیمای  اصالح و  صالح  اهل  راه  بلکه  نباش

  پیامبری  خود، نزد خداوند متعال  بود و اال هارون  هارون  درشبرا  به  موسی  از سوی

 . است مقدار  بزرگ

  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  

ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی   
چون» پروردگارش»با ما   گفتن سخن  برای «آمدماگاهوعدهبهموسيو اوو با

:  قولی  به او شنوانید.  به  کیفیت  و بدون  واسطه را بی  خویش  : کالم یعنی «گفتسخن

با   رفتن  برای  که  هفتاد تنی  شنید و آن  جهات  را از تمام  خداوند متعال  کالم  موسی

مراكرد:پرورگارا!عرض»را شنیدند   حق  نیز کالمبودند،   شده  انتخاب  میعادگاه  به  وی

كنخويشبه بهبينا را   الهی  کالم  موسی  چون»گوید:  می  قتاده «.توبنگرمسويتا

  سبحان  خدای «فرمود» «.گردید  دیدارش  و مشتاق  بست  معنیز ط  وی  دیدن  شنید، به

نخواهي» مرا با   من  رؤیت  بلکه  فانی  دنیای  این در  فانی  چشم  با این «ديدهرگز

 . است  جاویدان و  باقی  که  باشد، در سرایی  باقی  که  است  ممکن  چشمی

  وی  دیدن  طالب  که  را در وقتی  خداوند متعال  موسی  که  است  مفید آن ﴾ٴۇ  ۋ﴿تعبیر 

  است، چنان  رسیده  باتاث  متواتر به  احادیث  به  در آخرت  تعالی  حق  شد، ندید، اما دیدن

رو، خداوند  ازاین  هم نیست،  مخفی صمطهر پیامبر  سنت  به  بر آشنایان  که  تواتری

تو مرا  : ترانی  فرمود: )لن  بلکه« شوم نمی  هرگز دیده  من : أری  لن»نفرمود:   متعال

برجايبنگرپسكوهبهولي»(.  بینی نمی خواهياگر مرا قرارگرفت،  «ديدخود

از تو   و قوت  صالبت از نظر جرم،  که  آنچه  و نه  مرا داری  دیدن  تو توان  : نه یعنی

  کوه  خود را به  من  که  هنگامی باشد ی لکا اگر در می  از کوه  عبارت  ی که  بزرگتر است

  کوه اگر  ولی «ديدمراخواهي»نشد   و متزلزل  خود قرار گرفت  بر جای  نمایانم، کوه می

  به  سخن  . این تری ناتوان  تو از کوه  که بدان گشت،  ناتوان  من  رؤیت  تجلی  از برداشت
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كوهبهپروردگارشچونپس».  است  کوه  وسیله به  موسی  برای  تمثیلی  ارائه  منزله

راكوهآن»  است  آن  شدن  چیز، نمایان  یک  کرد. تجلی ظهور  کوه  : به یعنی «كردتجلي

در   کوه  که  کرد، چندان  و متالشی  را پخش  کوه  حق، آن  ذات  : تجلی یعنی «ريزريزكرد

  طور بود. در حدیث  ؛ کوه کوه  : آن قولی  شد. به  تبدیل  همواری  زمین و به  فروریخت  هم

زمينبربيهوشوموسي»«. فرو رفت  در زمین  کوه: » است  آمده  انس  مرفوع  شریف

وچون»فروافتاد.   زمین و بر  رفت  : از هوش است، یعنی  صعقا: مأخوذ از صاعقه «افتاد

  تورا تنزیه ! سبحان  خدای  : ای سبحانک «:تومنزهيگفت»  بیهوشی  از آن «خودآمدبه

  ر چناناز تکرا «كردمتوبهدرگاهتبه»  تمام  تنزیهی  نمایم، به یاد می  پاکی  و به  کنم می

و   عظمت  هب  خود که  از قوم  تو، قبل  به «مؤمنانمنخستينومن»در دنیا   درخواستی

  حجاب»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است آمده  شریف  معترفند. در حدیث  جاللت

از   در منظرش  را که  آنچه  وی، تمام  را بردارد، انوار روی  پروردگار نور است، اگر آن

 «.سوزاند گیرند، می قرار می  مخلوقاتش

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
اي» بهتورهمانامن!موسيفرمود:  «برگزيدمبرمردمخويشكالمپيامهاوبها

  هیچ  خود ی بی  سخن  و شنوانیدن  رسالت  به  روزگارت  مردم  : تو را از میان یعنی

بهآنچهپس»  گردانیدم  صی مخصو  ای واسطه كردهرا عطا بگيرام،تو   : این یعنی«

از»را بگیر   ومناجات  و حکمت، یا کالم  نبوت  فخر عظیم  و این  بزرگ  شرف و

 . سترگ  اکرام  و این  بزرگ  عطای  بر این «باششكرگزاران

  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦڦ  ڄ  
 و  در دین  اسرائیل بنی  که  : از هر آنچه یعنی «ازهرچيزيدرالواحموسيوبراي»

پند   آن از  و غیر آنان  اسرائیل بنی  قراردادیم، که «ايموعظه»نیاز داشتند   آن  به  دنیایشان
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و   روشنگری  به  که  از احکامی «نگاشتيمتفصيليهرچيزيوبراي»و اندرز بگیرند 

آنفرموديمپس»نیاز دارد   تفصیل به: را، یا   الواح ! موسی : ای یعنی «بگيرقوترا

در   آنچه  ونشاط بگیر و به  را، با جدیت  با تفصیل  همراه  های ها و روشنگری موعظه

تابهدستوربدهقومتوبه»بود  تورات   راجح، الواح  قول : به . الواح کن  آنهاست، عمل

ی از   است  در تورات  که  احکامی  بهترین  : به یعنی «كنندعملاستدرآنآنچهبهترين

 در  صبر و پایداری  که  ذکر است  شایان کنند.  ی عمل  آنها بیشتر است  پاداش  که  تکالیفی

  دادن  رخصت، انجام  نه  عزیمت  به  و تجاوز دیگران، عفو وگکشت، عمل  برابر نیرنگ

ها و  موعظه  بهترین  منهیه، از جمله  اعمال  و ترك  آن  وجه  نیکوترین  به  شرعی  احکام

  را با قوت  تورات  احکام  مأمور شد تا خودش  سان، موسی بدین بود.  تورات  احکام

يزودبه»کند   کند، بگیرد و بدانها عمل امر می  را بدان  قومش  که  از آنچه بیشتر  و شدتی

بهنافرمانانسراي :  قولی  بگیرید. به  عبرت  آن  تا از دیدن «دادخواهمشمانشانرا

 . است  و عمالقه  فرعونی  کفار از ستمگران  نافرمانان، منازل  مراد ازسرای

  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

گ  گ  ڳ        ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
كهكسانيزوديبه» ازآياتتكبرميناحقبهدرزمينرا : از  یعنی «خودورزند،

 زیرا تکبر، فقط شایسته «داشتبازخواهم»  آن  به  آوردن  خود، یا از ایمان  کتاب  فهم

 با وجود «نياورندايمانآنهرابنگرند،باياگرهرنشانهكهطوريبه»  است  من  ذات 

ببينند،راستيواگرراه»  آنها بر حق  روشن  ها و داللت ها و معجزه نشانه  بسیاری را

 «اينخودقراردهند،راراهراببينند،آنگمراهينگيرندواگرراهرادرپيشآن

سبببدان»  با حق  شان لفتو مخا  حق  های از نشانه  شان ساختن  و رویگردان  بازداشتن

دروغآياتآنانكهاست را آنما عناد و   غفلت  به «ماندندغافلانگاشتندواز

و   ایمان از  جهت  را بدان  دلهایشان  تعالی  : حق . یعنی سهو و جهل  غفلت  اعراض، نه
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و   تککیب کشی، براستکبار و گردن  انگیزه  آنها به  برگردانید که  رسالت  به  تصدیق

 دیدند.  هم را  بسیاری  معجزات  که آن  رغم  اصرار ورزیدند، به  از حق  رویگردانی

  

ڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ             ہ  

ھ  
  آخرت در  را که  با آنچه  : روبروشدن یعنی «راماودبدارآخرتآياتكهوكساني»

اعمالشانتكذيب»اند  شده  داده  وعده  بدان   این  که آن با «استحبطشدهكردند،

اثر  : بی شدن حبط شد. می  برده  امید منفعت  از آن  که  قرار داشت  در جایگاهی  اعمال

  و صله  صدقه  چون ؛ است  طاعت  ظاهر آنها، صورت  صورت  که  است  اعمالی  شدن

  وجه  هیچ  : خداوند به یعنی«يابند؟جزاميكردارشانبرابركاروآياجزدر»  رحم

 . است  اند، نیفزوده بوده  سزاوار آن  که  و بر کیفری  نکرده  برآنها ستم

  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
:  یعنی «خوداززيورهاي»طور   کوه  به  از رفتنش  : پس یعنی «ازاوپسموسيوقوم»

مجسمه» بودند  گرفته  عاریت  به  گریز خود، از مصریان  در شب  که  از زیورهایی

صدايكه» روحی  بی  کامل  از گوساله  : تمثالی یعنی «خودساختندبرايايگوساله

  گاوپرستی  که  ر استذک  گرفتند. شایان  خدایی  را به  گوساله  این  گاه آن «گاوداشت

 برکشد.  بانگ  گاو است، چون  بود. خوار: صدای  فرعون  قوم  از عادات  عادتی

طور   به  شب  سی  مدت  به  که  گکاشت  خود وعده  با قوم  موسی  که  است شده  روایت

  را بر آن دیگر  شب  ده  مأمور شد که  برگردد. اما چون  از آن، از میعادگاه  برود و پس

  که« سامری»  هنگام  بازگردد. دراین  قومش  میان به  سر قرار معین  بیفزاید، نتوانست  مدت

  فرعون  از کسان  زیوراتی : با شما گفت  آنان  داشتند، به  شنوی حرف  از وی  اسرائیل بنی

  که  عید بیارایید و اکنون  مراسم بودید تا خود را در  گرفته  عاریت  آنها را به  که  است

  اطاعت  از وی  اسرائیل آورید. بنی  من را نزد  زیورات  کرده، آن  او را غرق  خداوند کسان
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از   مشتی  ساخت، سپس  ای گوساله  تمثال سپردند و او از آنها  وی  را به  زیورات  کرده

  افگند و در نتیجه، آن  بود، در آن  برگرفته  جبرئیل  اسب  سم  از نقش  را که  خاکی

  چه «گويدنميسخنهيچباآنانگوسالهآنآيانديدندكه».  آواز گاو برداشت  تمثال

بدانهاراهيوهيچ»باشد   از آنان  مضرتی  دفع یا  منفعت  جلب  قادر به  که این  رسد به

و   لتدال  ای یا معنوی  خیر حسی  راه  هیچ  را به  آنان : آیا ندیدند که یعنی «نماياند؟نمي

دریاها   اگر تمام  دهند که می  ترجیح  او را بر کسی  چگونه  کند؟ پس نمی  راهنمایی

دریاها   آید، آب  پایان به  وی  کلمات  که از آن  بنویسند، قبل را  گردند تا کلماتش  مرکب

ار»  گوساله «آن»؟  است کرده  هدایت  حق  سوی  را به  خلق  که  اوست هم شود و می  تمام

کار.یا   این  خود به  بر نفس «ستمكاربودندكهدرحالي«  و پرستش  خدایی  به «گرفتند

 ؟ بزرگتر است  از شرك  ستمی  چیز. و چه  ستمکار بودند در همه

  

ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ   
از   پس  شان ندامت  : این قولی  به . گوساله  از پرستش «شدندپشيمانسختوچون»

: دریافتند  یعنی «اندشدهاگمراهواقعوديدندكه»بود   از میقات  موسی  بازگشت

گفتند:اگرپرودگارما»اند  مبتال گشته  سبحان  خدای  معصیت  گوساله، به  با پرستش  که

 . در دنیا وآخرت «بودمخواهينكندوبرمانبخشايد،قطعااززيانكارانمارحمبه

 بردند و با  پناه  منان  خدای  مخلصانه، به  و تضرع  با فریاد و استغاثه  بود که  چنین

 التجا کردند.  وی  به  دل  خلوص
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   چ  چ    ڄ  ڃ  ڃ
چون» اندوهگينخشمناكموسيو بازگشتقومسويبهو   از کوه «خود

ازمن،:پسگفت»  است  تر از خشم فراتر و سخت  اند: تأسف، حالتی گفته  طور.بعضی

جانشينيچه فرمان»کردید!   بد عمل  چه  و در غیابم «بوديد!منبرايبد بر آيا

 من  به  پروردگارم  که  ای روزه  : آیا بر میعاد چهل یعنی «كرديدتابشپروردگارتان

  این  سر آید؟ و درغیابم میعاد به  این  ندادید که  کردید؟ چرا مهلت  بود، شتاب  داده  وعده 

  گوساله : آیا با پرستش است  این  شدید؟ یا معنی  را مرتکب  و نامیمون  زشت  عمل

  چون  : موسی یعنی «راافگندوالواح»کردید؟   شتاب  ارتانپروردگ  عکاب  سوی به

هستند،   آن  عبادت  و معتکف  زانو زده  گوساله  پرستش  به  وارد شد و دید که  بر قومش

و   جمهور علما ی از سلف قول  افگند. این  را بر زمین  و تأسف، الواح  خشم  از شدت

  شریف  بود. در حدیث  از زمرد، یا ازیاقوت  وراتت  الواح  که  است  . نقل ی است  خلف

زیرا   نیست  شنونده  چون  بیننده  که  راستی ببخشاید؛ به  خداوند بر موسی: » است  آمده

  این  اند، با شنیدن شده  او گمراه بعد از  قومش  او خبر داد که  به  عزوجل  خدای  وقتی

دید،   حالت  در این  و مشاهده  معاینه  را به  آنان  چون  نیفگند ولی  زمین  را به  خبر الواح

بهگرفتراوسربرادرش»«. افگند  زمین  را به  الواح  «كشيدخودميطرفواورا

را   سامری  فتنه  هارون، جلو این  چرا برادرش  امر که  این  به  در اعتراض  موسی

کشید  و او را می  را گرفت  سر وی داده،را تغییر ن  گوساله  پرستش  باطل  و رسم  نگرفته

بودكهنماندهشمردندوچيزيمراضعيفقوماين!فرزندمادرم:ايگفتهارون»

بكشند   . دلیل را تغییر دهم  و باطلشان  انحراف  این  که  را نداشتم  آن  توان  پس «مرا

جمله،   آن  بود که  ! این برادرم ی : ا ! و نگفت فرزند مادرم  : ای گفت  هارون  که این

و   )پدری  دو برادر اعیانی  و هارون  بود وگرنه، موسی  باری مهرانگیز و عاطفه  ای جمله

  مؤمنه  اند ی زنی گفته  که ی چنان  مادرشان  بودکه  دیگر این  دیگر بودند. دلیل ( یک مادری

  قلبی  آرزوی  همان  این  من، که  به  و اهانت  مؤاخکه با «شادنكنمرادشمنپس»بود 
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در»  است  پرستان گوساله مرا گروهو ندهشمار قرار   : با خشمگین یعنی «ستمگر

  بسان  قرار نده، آخر من  پرست گوساله  ستمگر، یعنی من، مرا در شمار قوم بر  شدنت

  هم  من  که  باور نباش  ینا  : به است  این  . یا معنی ام نگردیده  زشت  عمل  این  مرتکب  آنان

 . هستم  از آنان

  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
راوبرادرممن:پرودگارا!گفت»شد   محقق  هارون  برائت  موسی  برای  چون  پس

را از ساحت   کامی و دشمن  شماتت  دعا، بیم  تا با این  خواست  موسی «بيامرز

  گرفت  نکوهش  را به  رفتار خود با برادرش  او نحوه  د، گوییساز  برطرف  برادرش 

 و در عوض  است  نداشته  توجیهی  با وی، هیچ  گونه این  رفتاری  داد که  نشان  وچنین

  طلب تعالی  حق  از بارگاه  سرزد، برایش  برادرش  از او در حق  که  و قصوری  کوتاهی 

رحمتومارادرپناه»تمنا کرد:   چنین  ردگارشآن، از پرو  عالوه  کرد و به  مغفرت

كه درآور، مهربانخود   در دنیا وبهشت  خویش  عصمت  پس «مهربانانيترينتو

 . نکن  را از ما دریغ  در آخرت  خویش

 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  
ازجانبخشميزوديبه»  و پرستش  داییخ  به «راگرفتندگوسالهكههماناكساني»

رسيدآنانبهپروردگارشان   کیفر کشتن  خشم، همان  این  بسا که و چه «خواهد

دیگر؛ از  یک  کشتن  به  شدنشان زیرا مأمور 1شد  نازل  در دنیا بر آنان  دیگر باشد که یک

  خواهد رسید. این «دنيادرزندگيذلتي»  آنان  به  زودی  به «و»بود  خداوند  خشم

بعد از   های نسل  گرفتند و شامل پرستش  را به  گوساله  که  است  کسانی  مخصوص  ذلت

  گروهی  جمله، این  و از آن«دهيمجزاميگونهرااينوماافتراكنندگان»شود  نمی  آنان

                                                 
 . ( 52 بقره/ )  تفسیر سوره  کنید به  نگاه 1
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  که  هر کسی  بود. پسن  معبودشان  که درحالی روآوردند،  گوساله  تمثال  عبادت  به  را که

از   ای و خواری  دنیا بر او خشم  در زندگی  زودی به بندد،  افترا و دروغ  سبحان  بر خدای

 رسید.  پرستان گوساله  آن  به  که خواهدرسید چنان  سبحان  خدای  سوی

 . است  ذلیل  بدعتی  گویند: هر صاحب علما می

  

ہ   ہ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
بعدسپس»  از کفر و معاصی  ؛ اعم ای هر سیئه «شدندسيئاتمرتكبكهكسانيولي»

توقطعاپروردگار»  دل  و از صدق  نیت  با خلوص «آوردندكردندوايمانتوبهازآن

 «استآمرزگارمهربان»  سیئه  آن  توبه، یا بعد از ارتکاب  : بعد از آن یعنی «بعدازآن

 کند. وارد می  بهشت  را به  آنان  خویش  رحمت  و به  را محو کرده  سیاهشان  لکا کارنامه

  گناه  شود تا بدانند که نیز می  گوساله  پرستشگران  شامل  که  است  عامی  حکم  این  البته

 . بزرگتر است  از آن  باشد، عفو خداوند متعال  هرچند بزرگ

  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ
چون» الواحخاموشموسيخشمو  آنها را  خویش  خشم  در هنگام  که «راشد،

  انسان  خشم  تعبیر شد، گویی  آن« سکوت«  به  خشم« سکون»از  «برگرفت»بود   افگنده

را   خشم آیه  این»گوید:  می  گوید. زمخشری می  و جوشش، سخن  فوران  در حالت

  موسای  کند و مثال به می  امر و نهی  کند که تصویر می  ای برآشفته  شخص  صورت به

 ! را بکش  برادرت را بینداز، سر  بگو، الواح  و چنان  چنین  قومت  گوید: به آلود می خشم

ازپروردگارشانكهكسانيبرايآنودرنسخه»«. است  قرآنی  تشبیه  از لطایف  و این

هدايتببيمناك   استنساخ  شکسته  از الواح  که  : در آنچه یعنی «ودبورحمتيودند،

  که  بود، هدایتی  و رحمتی  بود، هدایت  شده  داده  جدید نقل  الواح  و به  گردیده

  آن  به  از عمل  که  یافتند و رحمتی می  راه  شرعی  احکام  به  آن  وسیله به  اسرائیل بنی

 شد. می  فیضان  احکام، بر آنان
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را   امتی اوصاف   تورات  در الواح  من ! پروردگارم  : ای گفت  موسی»گوید:  می  قتاده

  به  که  هستند، امتی  مردم  برای  زمین  در روی  شده پدید آورده   امت  بهترین  که  یابم می

ود: فرم  دگار متعال! پرور گردان  من  را امت  آنان  کند.. پس می  امر و از منکر نهی  معروف

را   امتی  اوصاف  در الواح  من ! پروردگارم  : ای گفت  . موسی احمد است  ؛ امت امت  آن

است،   آهنگ بهشت، پیش  آخرین، اما در ورود به  خویش  در آفرینش  که  یابم می

.  است احمد  ؛ امت امت  فرمود: آن  ! پروردگارمتعال گردان  من  را امت  پروردگارا! ایشان

در   مصاحفشان  که  یابم را می  امتی  اوصاف  در الواح  من ! پروردگارم  : ای گفت  موسی

  را از امت  خوانند، پروردگارا! ایشان می  خویش  های را ازسینه  و آن  است  هایشان سینه

  ما نقل  بهگوید:  می  . قتاده احمد است  ؛ امت امت  فرمود: آن  . پروردگار متعال گردان  من

 : بار خدایا! و گفت  انداخت  را بر زمین  الواح  موسی  هنگام  در این  که  است  شده

 1«.احمد بگردان  مرا نیز از امت  پس

  

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  

ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ  مئ  

خب  مب  ىب    ىئ  يئجب  حب 
  به  ایشان  آوردن  : برای یعنی «ماميقاتخودهفتادمردرابرايقومازميانوموسي»

  قومش  که  زیرا بعد از آن «برگزيد»  بودیم  مقرر کرده  ما برایش  که  گاهی وعده

 زا  با جمعی  دستور داد که  وی  به  آوردند، پروردگار عزوجل  روی  پرستی گوساله به

  گوساله از پرستش  قومش  طور بیاید تا نمایندگان  کوه  به  میعاد معین  اسرائیل، در آن بنی

  که  است  نقل «فروگرفتراآنان»  سخت  : زلزله یعنی «رجفهوچون»کنند   عکرخواهی

ايگفتموسي»مردند   همه  که  فروگرفت  ای زلزله  آنها را چنان اگر!پروردگارمن:

را از   سخن  این  موسی «كرديميهالكازاينراومراپيشآنانخواستيمي

ما را   کاش  ما را داشتی، ای  ساختن نابود  اگر اراده:  . یعنی گفت  و اندوه  سر افسوس

  بیم  از آن  زیرا اکنون  کردی نابود می  گناهانمان علت  بیاییم، به  سویت  به  که از آن  قبل
                                                 

  است  نخوانده  هم  را ضعیف  و آن  کرده  نقل  را در تفسیر خویش  روایت  کثیر این ابن 1
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خود،   از سوی  ای ساخته پیش  و توطئه  را با نیرنگ  آنان بگویند؛ من  اسرائیل بنی  هک  دارم

اند،ماكردهخردانكمآنچهسزايآيامارابه»داد:   ادامه  گاه آن ! ام کشانیده  قتلگاه  به

بودند   و یارانش  ، سامری«خردانكم»از   : مراد موسی قولی  به «؟كنيميهالك

امتحانحادثهاين» نيستجز گوساله، فقط   و پرستش  سامری  : قضیه یعنی «تو

رابخواهي،وهركهگمراهآنوسيلهبهرابخواهيهركه»  ستتو  از سوی آزمایشی 

توست، امر؛ امر تو و   دست  به  و گمراهی  هدایت  که  تو هستی  پس «كنيميهدايت

  را بخواهی، گمراه  و هرکه  کنی می  را بخواهی، هدایت  توست، هرکه  حکم ؛ حکم

قطعا  لکا اگر بخواهی،  توست  از آن  و امر همه  تو و خلق  ؛ تماما ملک گردانی، ملک می

 . کنی می  را هدایت  خردان بی  این

وليتو»:  و گفت  پروردگار بازگشت  مهربانی  دعا و جلب  سوی به  موسی  گاه آن

  گناهانی در برابر لغزشها و «مارابيامرزپس»  و کارساز امور مایی  : متولی یعنی «مايي

چیز   همه فراگیر  که  خویش  گسترده  رحمت  به «كنمارحموبه»  ایم شده  مرتکب  که

«.آمرزندگانيوتوبهترين»  است

  

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  

ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٿ   ٹ  ٹ

ڄ  
ما بر   دادن  : با توفیق یعنی «ايدنيانيكيمادراينبراي»  : مقدر کن یعنی «وبنويس»

  بفرما، که  و عنایت  دنیا بر ما فضل  نعمتها در این  صالح، یا با سرازیرساختن  اعمال  انجام

آخرت»  است  رزقدر   و گشایش  عافیت  آنها، نعمت  در رأس در : در  یعنی «نيزو

  و از گمراهی «ايمبازگشتهتوسويمابهزيراكه»  را بنویس  ما بهشت  نیز برای  آخرت

رو،  را ازآن  اسرائیل بنی»فرمود:   که  است  شده  روایت  علی  . از حضرت ایم کرده  توبه

هركسخودرابهاوندفرمود:عذابخد»«. گفتند: اناهدنا الیک  آنان  یهود نامیدند که

  : زلزله . مراد از عکاب را ببخشایم  تا آنان  نیستم  برآن  که از کسانی «رسانمميبخواهم
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ی در   گروه  این  عکاب  ی از جمله  عکابی  گرفتار شدند، یا هرگونه  بدان  که  است  سختی

و غیرآنها   از مکلفان  اعم «استفتهچيزرافراگرهمهورحمتم»  است  داخل  آن  تحت

 کافر را. و  و مسلمان

زیر   فراگیر را بر گروههای  رحمت  این  زودی او به  دهد که خبر می  تعالی  حق  سپس

 :  مقرر خواهد داشت

برايكاملهرحمتزوديوبه»   از شرك «كنندميپرهيزگاريكهكسانيخودرا

:  یعنی «آورندميماايمانآياتبهكهدهندوكسانيرامي»  فرض «وزكات»  وگناهان

 صمحمد  امت  اینان  که «دارممقررمي»کنند،  می  و اذعان  ما تصدیق  کتابهای  تمام به
 هستند.

 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

ڳ    ڳ  ڳ کگ  گ  گ  گ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

ڻ  ڻ ں ڱ  ڱڱ  ں ڱ  ڳ
اينكههمانان» امياز  : از : یعنی . امی است صمحمد  که «كنندميپيرويپيامبر

و  داند را نمی  و نوشتن  خواندن  که  است  کسی  : امی قولی  . به کتاب  غیر اهل  های امت

تا   نکرده را از خود جدا او  مادرش  که  معنی  این  مادر است، به  یعنی« ام»از   در اصل

فقط دو بار در  اسالم،  گرامی  رسول  وصف  عنوان به« امی«  بیاموزد. کلمه  و دانش  علم

اوراكههمان»  بعدی در آیه  و دیگری  آیه  در این  است، یکی  کار رفته به  کریم  قرآن

  آن  و اوصاف  ی، نام: یهود ونصار یعنی «يابندمينوشتهوانجيلنزدخوددرتورات

 یابند. می  نوشته آنهاست،  دینی  مرجع  که  را در دو کتابی صحضرت

ی رضی اهلل   عاص عمروبن بن هللعبدا : با گفت  که  است  شده  یسار روایت از عطاءبن

فرمود:  ! بیاگاهان صخدا  رسول  : مرا از اوصاف او گفتم  و به  کردم  مالقات عنهما ی 

ذکر   ایشان  برای  در قرآن  که  از اوصافی بعضی  به  در تورات ص حضرت  ! آنواهلل  آری»

 ! پیامبر آخرالزمان  : ای است  آمده  درتورات  که این  ز جملهاند، ا شده  شده، توصیف
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ها فرستادیم، تو  امی  برای  و پناهگاهی  دهنده دهنده، بیم ما تو را شاهد، مژده  گمان بی

  سنگدل، نه  نه  درشتخو هستی  ایم، تو نه نامیده  ر ما هستی، ما تو را متوکلما و پیامب  بنده

و   کنی عفو می  بلکه  دهی نمی  پاداش  را با بدی  تو بدی در بازارها،  کنندهو داد  جیغ

  کج  تو ملت  وسیله به  که  گاه کند تا آن نمی  روح  تو را قبض و هرگز خداوند  گکری درمی

نابینا و   تو چشمهای  وسیله  و به هللاالا بگویند: الاله  که این  گرداند، به  راسترا   و منحرف

معروفرابهآنانكهپيامبري»«. گرداند را باز می  شده غلف  و دلهای ناشنوا  گوشهای

 زشت  است، نه  در دلها پسندیده  که  است  ای اخالقی  مکارم  : تمام معروف «كندميامر

منكرنهيوآنان»سند و ناپ  از  و  را زشت  دلها آن  که  آنچه  منکر: یعنی «كندميرا

  زشت  و کردارها و گفتارهای  اخالقی  های ها و ناهنجاری بدی  شناسد؛ چون ناپسند می

را   حدیثی چون»فرمودند:  صحضرت  آن  که  است  آمده  شریف  . در حدیث و نامیمون

و   نرم  آن  برای شما  پسندید و موها و پوستهای را می  شما آن  یدلها  شنیدید که  از من

( گکاشت شماتأثیر می  و روان  و بر تن  نشست شما می  و دل  بر جان  یعنی)شد  می  مالیم

شما   سزاوارترین  من  پس  است  ( شما نزدیک )قلب  به  حدیث  آن  یافتید که می  و چنین

را نپسندید   آن  دلهایتان  شنیدید که  را از من  اما اگر حدیثی هستم،  حدیث  ( آن )گفتن  به

  و چنین (منزجر شدید  آن  از شنیدن یعنی)ورزید   نفرت  از آن  و موها و پوستهایتان

  حدیث  شما از آن  دورترین  من  بدانید که ؛ از شما دور است  حدیث  آن  یافتید که می

لکیک را   : اشیای یعنی «گرداندميراحاللهاپاكيزهنآنابرايكهوپيامبري»«. هستم

و»بود   گردیده  حرام  گناهانشان  سبب به  اسرائیل بر بنی  را که  آنچه  خصوص و به

برايشانناپاكچيزهاي ی   حقیقی  های : نجاستها و پلیدی یعنی «گرداندميحرامرا

: هر  . خبائث در آنهاست  که  و زیانی  قبح  سبب  ی را، به  خوك و گوشت  همانند حشرات

درد   سبب  آن  بشمارد و تناول  را ناپاك  آن  را پلید و نفس  آن  سلیم  طبع  که  است  چیزی

  حالل  خداوند متعال  را که  ای گویند: هر خوراکی از علما می  بعضی گردد.  و آفت

باشد و  سودمند می  در دین  و هم  در جسم  و هم  است  پاکیزه  خوراکی  گردانیده، آن

ی پلید   در دین  و هم  در جسم  چیز ی هم  گردانیده، آن  حرام  خداوند متعال  را که  هرچه
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پيامبري».  و زیانباراست   شاقه  : تکالیف یعنی «راآنانبارگرانآنانازدوشكهو

«.داردبرمياست،بودهآنانبرراكهوقيدوبندهايي» را  سنگین

  مصلحتی  در آن  نبود که  بودند، تکالیفی  مکلف  آن  به  اسرائیل بنی  که  ای شاقه  تکالیف

  شده  وضع  برآنان  بدشان  بر اعمال  مجازاتی  عنوان تکالیف، به  آن  باشد بلکه  نهفته  ذاتی

  نجاست  موضع  بریدن حائض،  با زن  همنشینی  جنگی، تحریم  غنایم  تحریم  بود؛ چون

آور  ؛ پیام پیامبر امی  این بدانید که  پس  بر توبه  ای نشانه  عنوان به  نفس  و قتل  از لباس

 : لسمحةا  حلنيفيةبا  بعثت»:  است آمده  شریف  در حدیث  که چنان  است  و بخشایش  آسانی

 «.ام شده  برانگیخته  آسان  گرای حق  دین  به

  : به یعنی «اوبه»  و از دیگران  اسرائیل از شما بنی «آوردندايمانكهكسانيپس»

:  یعنی «كردندوياريش»داشتند  او را نگه  : حرمت یعنی «داشتندوبزرگش» صمحمد

:  یعنی «رانوري»  خودش از  پیروی  همراه به «و»کردند   قیام  دشمنانش  علیه  وی  یاری  به

نازلكه»را   قرآنی او پيرويدهشبا   شامل  که  وی  سنت  به  با عمل «كردنداست،

غیر   اند، نه فائز شده  خیر وفالح  به  که «رستگارانندهمانآنان»  است  اوامر و نواهی

 دیگر.  از امتهای  آنان

و  کردار بزرگوار، پاك  دیگر بر صحابه  از هر کس  اوال و قبل  که  است  اوصافی  این

  هدی پیامبر  آن  به  که  مقداری  عالی  دارد، صحابه  انطباق صخدا  سولآثار ر  منقبت

  از ایشان داشتند،  و گرامی  را بزرگ  جهاد کردند، ایشان  با ایشان  و همراه  آورده  ایمان

  این  بعداز آن فدا نمودند.  ایشان  نشر دعوت  خود را در راه  کردند و جانهای  حمایت

دارد.   کردند، انطباق تبعیت  نیکی به  از صحابه  که  کسانی  آنان، یعنی  اوصاف، بر تابعین

  کند. البته  حرکت  ایشان  و سیرت  بر روش  تا روز قیامت  که  دیگری  بر هر کس  سپس

اند، یا  کرده  را یاری  ایشان و  آورده  ایمان صپیامبر ما  به  که  اسرائیل از بنی  کسانی

 هستند.  بشارت  این  کنند، نیز شامل می

را   رحمت  قباله  عزوجل  خدای  طور بود که  در کوه  اسرائیل در روز میعاد با بنی  پس

از   موسی»فرمود:   که  است  شده  روایت  عباس . از ابن نوشت  اسالمی  امت  نام به

 صحمدم  بود، به  را او خواسته  آنچه  عزوجل  کرد، اما خدای  درخواستی  پروردگارش
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از   موسی  راکه  لکا هرچه ﴾...ڤ  ڤ    ڤ﴿داد و فرمود:   شان و امت

 «.کرد  عنایت صمحمد  را به  بود، همه  خواسته  آیه  در این  پروردگارش

  

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        

ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې   
و   و عرب  و سیاه  از سرخ  است، اعم  مردم  همه  برای  عام  خطابی  این«!مردمبگو:اي»

بهمن»  شان عجم خدا هستمهمهسويپيامبر   استثنا. بنابراین، رسول  بدون «شما

، اند شده  فرستاده  و جن  انس  کافه  سوی به  و فراتر از آن  بشریت  همه  سوی به صخدا

شدند.  می خود برانگیخته   قوم  سوی ا بهمخصوص  که ‡ از پیامبران  غیرشان  چون  نه

  ؛ عام، فراگیر و ابدی رسالت  : این که  است  این  اسالمی  رسالت  مزیت  آشکارترین  پس

 . است

  حدیث  اند، چون تأکید گکاشته ص نبوی  رسالت  عمومیت  نیز بر اصل  بسیاری  احادیث

پنجمنبه»فرمودند:   که صخدا  از رسول هللعبدا  جابربن  روایت  به  وارده  شریف

  :استنشدهدادهازمنقبلازانبياييكهيچبهكهشدهدادهخصلت

  یک  مسافت  اندازه  شود، به می  افگنده  دشمنم  در قلب  از من  که  و وحشتی  ی با رعب 1

 . ام شده  داده  راه، نصرت  ماه

از   هرجایی در  از امتم  هر کس  پس  شده  قرار داده  و پاك  گاه سجده  برایم  زمین  ی تمام 2

 رسد، باید نماز بگزارد. فرا می  نمازش  وقت  که هست، همین  که  زمین

 بود. نشده  حالل  کسی  برای  از من  قبل  که شده، درحالی  حالل  برایم  جنگ  ی غنایم 0

 . شده  داده  ( شفاعت )حق  من  ی به 2

  که شدند، درحالی می  برانگیخته  خویش  قوم  سوی ا بهمخصوص  از من  قبل  ی پیامبران 5

 1«.ام شده  برانگیخته  مردم  عموم  سوی به  من

                                                 
 .  است  شده  تکرار نقل  به  تفسیر شریف  جا از این  استشهاد ، در چندین  ، برای  شریف  حدیث  این 1
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كهخداييهمان»  شما هستم  عموم  سوی به خدا  فرستاده  پیامبر! بگو: من  ای ! آری

  که  زیراکسی «جزاونيستمعبودياوست،هيچازآنمينآسمانهاوزفرمانروايي

بگو:   همچنین . است  آنها باشد، فقط او معبود برحق  و مابین  و زمین  آسمان  فرمانروای

در   سزاوار یگانگی لکا فقط او «ميراندكندوميميزندهكه»  است  کسی  پروردگار من

بهبهپس»  است  ربوبیت و   بودن امی «آريدايماناستامينبييكهيامبرشپخدا

  است، قرآنی  خود امی  که  زیرا پیامبری  است  ایشان  رسالت  ادله  ، از بزرگترینصپیامبر

را با   و سنتی  ناپکیر است  پایان  آن  های شگفتی  که  خود آورده  نبوت  معجزه  عنوان را به

اوراوكلماتهللاكهكسي»ندارد   حدومرزی  آن  تکماال  که  آورده  همراه  خود به

  از وی  قبل  و بر انبیای  پروردگار بر خودش را  آنچه  که  : پیامبری یعنی «كندميتصديق

  راه  سوی به «شويدهدايتكنيد،باشدكهپيرويواورا»کند  می  کرده، تصدیق  نازل

و میسر   ممکن ص حضرت  از آن  امور دین، با پیروی  هب  یابی راه  گمان : بی . یعنی راست

 ها. ها و ملت از امت  غیرشان  و چه  اسرائیل بنی  از سوی  است، چه

  

ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ
 را در  اسرائیل بنی  و تزلزل  و یارانش  سامری  خداوند متعال، داستان  که بعد از آن

با   کند که می  را بیان  موسی  از قوم  دیگری  گروه  کرد، در اینجا حال  بیان  شان دین

ميان»مخالفند:   گروه  آن از كهجماعتيموسيقومو راهنماييحقبههستند

  حق  لباس  خود به  که  حالی کنند، در می  دعوت  هدایت  سوی را به  : مردم یعنی «كنندمي

  آن  به خود  که  حقی  وسیله  : به است  این  معنیاند. یا  آراسته  زیور هدایت  و به  ملبس

  به «نمايندميداوري»  حق  : به یعنی «آنوبه»شوند  می  را راهنمون  اند، مردم آراسته

  کنند ی همچون می  عمل  حق  . یا به خویش  میان  و قضاوت  در حکم  عادالنه  شیوه

 . بکتا  از اهل  وی  و امثال  سالم  بن هللعبدا
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ   چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
از   : بعضی یعنی «كرديمسبطتقسيمدوازدهبه»را   موسی  : قوم یعنی «راوآنان»

  واحدهای  آنها به  شدن  تقسیم  به  که  ر متمایز گردانیدیم، تمایزیدیگ  را از بعضی  آنان

  ببود و ازخود نقی شده   و شناخته  ا معروفهر سبط منفرد  که  طوری انجامید به« اسباط»

هركه»  است  قدیم  یهودیان  واحد اجتماعی  سبط: نام  . اسباط جمع ( داشت ای )نماینده

ی   یعقوب  پدر ی از فرزندان  یک  از نسل  ای هر سبط، قبیله : یعنی «بودندامتييك

  که  هنگامی «خواستنداوآبازقومشكهگاهفرستاديم،آنوحيموسيوبه»بودند 

 «جوشيدپس،ازآنبزنسنگبرباعصايتكه»شدند   ( دچار تشنگی )تیه  در دشت

شد   جوشید و روان  سنگ  ازآن  گاه آن زد،  سنگ  به  با عصایش  : موسی یعنی

  از آن  پدید آمد که  ای چشمه سبطی هر  تعداد اسباط و برای  به «چشمهدوازده»

  مخصوص  چشمه  : هر سبطی یعنی «بشناختآبشخورخودراهرگروهي»نوشیدند  می

  تا در آن «كرديمسايبانوابررابرفرازآنان»  شناخت نوشید، می  از آن  خود را که  به

با   ابر سایبان  رفتند، آن می  باشد و هرجا که  خورشید نگهبان  را از گرمای  دشت، آنان

  ایستاد و مقیم می  گزیدند، با آنان می  اقامت  و هرجا که  رفت می کرد و می  حرکت  آنان

نازل»  و بلدرچین  : ترنجبین یعنی «وسلويمنوبرآنان»شد  می   توضیح «مكرديرا

ايمكردهتانروزيكهايپاكيزهازچيزهاي»  گکشت« 54 بقره/«  و سلوی، درسوره  من

ایم، بخورید  کرده  روزیتان  که  ای لکیک و پاکیزه  : از چیزهای گفتیم  آنان به  یعنی «بخوريد

  باید پاس  که  آنچه  قدرشناسی  و عدم  نعمت  و کفران  با مخالفت «نكردندوبرماستم»

 شان، ناسپاسی  این  شوم  زیرا فرجام «كردندميستمبرخودشانبلكه»داشتند  را می آن

 . گشت برمی  خودشان  به
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  دین  که  بعید نیست  باشند، از آنان  داشته  رفتاری  چنین  با پیامبر خودشان  که  قومی  پس

  یهود در قبال های  گیری ! موضعصمحمد  امت  رد نمایند لکا ای  جدید را هم  و دعوت

  در این  مانند آنان باشید که   هوش حال، به   را بعید نپندارید، در عین  اسالمی  دعوت

 نیفتید.  منجالب

  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   
يادكن» كههنگاميو اينگفتهآنانبهرا در سكونتششد: :  یعنی «گزينيدهر

آن»  المقدس درشهر بیت از  در آن  که  هایی : از نعمتها و پاکیزگی یعنی «بخوريدو

كه»است، بخورید   سرزمین    آن  از مکانهای  : در هر مکانی یعنی «خواستيدهرجا

نكناسجدهو»  گکشت« 58 بقره/«  در سوره« حطه»تفسیر  «وبگوييد:حطه»خواستید  که

  کنان سجده  المقدس بیت  ، از دروازه«حطه«  کلمه  : با گفتن یعنی «شهردرآييدازدروازه

گناهان»درآیید  ببخشاييمتا شما بر را وارد شهر   پیروزمندانه  : چون یعنی «شما

ما   برای  نشد، در نتیجه  بر شما چیره  پیروزی  شدید و غرور و بدمستی  المقدس بیت

خود   داشتید؛ این  فرمان به و  مطیع  شنوا و جانی  گوشی  گشته  و فروتن  ونو زب  خاشع

با  «افزودخواهيمنيكوكارانبرپاداشزوديوبه»  شماست  گناهان  برای  آمرزشی

 . بخشاییم آنان می بر  که  هایی نعمت

شرط   به  همگی  برای  عام  آمرزش  وعده  شد: یکی  داده  دو وعده  آنان  ترتیب، به این به

. از  پاداششان بر  در مورد افزودن  نیکوکاران  به  مخصوص  ای وعده  و دیگری  اطاعت

یوشع،   یهودیان، در زمان  برای  المقدس بیت  : دستور ورود به آید که بر می  چنین  روایات

 شد.  داده  موسی  جانشین
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ہ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

ہ   ہ  ھ  
سخنبود،بهشدهگفتهآنانبهراكهكردند،سخنيستمكهازآنانكسانيپس»

یا  «حنطه«  چون  دیگری  معنای بی  (، کلمه )حطه  جای : به یعنی «كردندتبديلديگري

ستمكهآنسزايبهپس»  گکشت« بقره«  در سوره  آن  بیان  گفتند، که« شعره  فی  حبه»

آسمانعذابي»  شان ستم  سبب : به یعنی «كردندمي آناناز فرستاديمبر   این که «فرو

  هفتادهزارتن طاعون،  بود. گویند: در این  طاعون  از علما، عکاب  گروهی  قول  به  عکاب

 شدند.  روز هالك  در یک  اسرائیل  از بنی

 . یز گکشتن« 52 بقره/«  در سوره  آیه  نظیر این

  

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې              

ى  ى   
يهود»! صمحمد  ای «كنوسؤال» آنها   ساختن  ومتوجه  توبیخ، یادآوری  برای «از

  را به  عزوجل  ایخد دین   چون  که  داد، همانان  روی  بر گکشتگانشان  آنچه  به  نسبت

بودند:   عبارت  کرد، آنان کردند، مسخشان   بازی نیرنگ  وی  گرفتند و بر امر و نهی  بازی

: مراد از آن، شهر  برآنند که  بیشتر مفسران «دركناردريابودكهشهريآنازاهالي»

  است  معروف« یالتا«  نیز خلیج  امروزه . شده  واقع  عقبه  در جوار خلیج  که  است« ایله»

  اند. به نامیده« ایالت»را   وشهر مجاورش  کرده را احیا  آن  قدیمی  نام  و یهودیان

جهت،   این  نامند، به می  اعراب، شهر را قریه بود.« طبریه»شهر، شهر   دیگر: آن قولی

از  «كردندتجاوزميكههنگامي».  است  معنی  گویای  ﴾ھ  ھ  ھ﴿تعبیر: 

  منع  روز از شکار ماهی  در آن  که درحالی «شنبهدرروز»  با شکار ماهی  هیحدود ال

  مشغول  روز شنبه  تعظیم  به  آنان  که  : روزی یعنی «آنانروزشنبهكهگاهآن»بودند   شده

آشكاريبهماهيهايشان»شدند  می رويطور در   که  ای گونه به «آمدندميآببر
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دیگر، غیر   : روزهای یعنی «داشتندنميشنبهكهوروزي» شکار بودند  و آماده  دسترس

سببرابهماآنانگونهآمد،ايننمي»  آب  برروی  ای ماهی «آنانسويبه»  از روز شنبه

ميمينافرمانيكهآن   ظهور نافرمانی  سبب به  عزوجل  : خدای یعنی «آزموديمكردند،

روز شنبه،   داد و با دستور بزرگداشت قرار  را مورد ابتال و آزمایش  آنان در میانشان،

  درعین  کرد ولی  شان شد، نهی می  آن  شکنی حرمت  سبب  روز که  در آن  ازشکارکردن

  آب  برسطح  بسیاری  روز، ماهیان  در آن  مقدر کرد که  چنین  آنان  آزمایش  حال، برای

  در روزهای بود، اما  و ساده  آنها بسیار سهل  شکارکردنو   گرفتن  که  طوری بیایند به

قادر   سختی  به  که طوری آمدند به نمی  آب  دریا و بر روی  سطح  ها اصال به دیگر، ماهی

 آنها بودند.  شکارکردن  به

در   را بر شکیبایی  شان توانایی  میزان  بود که  آنان  برای  الهی، امتحانی  فرمان  این ! آری

روز   در این نتوانستند از شکار  از آنان  گروهی  داد پس می  نشان  الهی  رابر محرماتب

  های در سوره  آن  تفصیل  اندیشیدند ی که  ای شکار در آن، حیله  کنند لکا برای  شکیبایی

 . گکشت« نساء»و « بقره»

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  

  ٿ  ٹ 
 دیگر از  جمعی  شهر به  آن  از صالحان  گروهی «گفتندازآنانگروهيكهگاهوآن»

  جدوجهدی  روز شنبه  شکنان و حرمت  تجاوزگران  و موعظه  در نصیحت  که  صالحان

ميقوميچهبراي»کردند، گفتند:  می  بلیغ پند كهرا كنندههالكخداونددهيد

عذاب»؟  با عکاب  آنهاست  کننده  کن ه: ریش یعنی «آنهاست بهاستآنانكنندهيا

  هنگامی را  سخن  ؟ این شان و نافرمانی  و گناه  شکنی حرمت  سبب به «سختعذابي

گناه،   ارتکاب از  کشیدنشان و دست  شکنان  حرمت  از سوی  موعظه  از قبول  گفتند که

براي»:  اندرز دهندگان «گفتند»شدند.   مأیوس عذريتا  «باشدپروردگارتاننزدما

  تا حق  پروردگار است  درگاه  به  معکرتی  کردن  پیشکش  در حکم  آنان  : اندرز ما به یعنی

  ذمه بر  دینی  مهم  واجبات از  منکر که از  نهی و  معروف  امر به  ترك  ما را به  تعالی
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و بر اثر  «كنندپرهيزگاريوشايدآنان»قرار ندهد   و بازپرسی  ماست، مورد مؤاخکه

 بکشند.  ورند، دست غوطه  در آن  که  ای ما، از نافرمانی  هم پی  اندرزهای  این

  تقسیم  گروه  سه  به  اسرائیل، در مورد شکار در روز شنبه بنی  که  است  یادآوری  بایسته

  گیری گوشه و  طرفی بی  و شکار کردند، گروهی  نموده  نافرمانی  بودند: گروهی  شده

  که این  در عین  سوم  نمودند و گروه  خود نافرمانی  کردند و نه  نهی  از آن  نه  اختیار کرده

 کردند.  نهی  را نیز از نافرمانی  شکنان نکردند، حرمت  خود نافرمانی

  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         

ڃ   ڃ  
  : هنگامی یعنی «كردندبودند،فراموششدهپنددادهرابدانآنچهكههنگاميپس»

گرفتند و از یاد   از منکر را نادیده  کننده نهی  صالحان  شهر، پند و موعظه  آن  نافرمانان  که

كهكساني»بردند  نهيرا بد كار نجاتمياز ستمكارانداديمكردند،   که «راو

:  بئیس «كرديمگرفتارسختعذابيبه»بودند   تجاوزگر در روز شنبه  نافرمانان  همان

  فرمان  از دایره  رفتن  با بیرون «كردندمينافرمانيكهآنسبببه»  : شدید و سخت یعنی

 ما.  و اطاعت

  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          ڍ  ڌ   ڌ     
چون» تركو سرپيچيشدهنهيآنازكهآنچهاز   : چون یعنی «كردندبودند،

 تمرد و تکبر، از حد  انگیزه  به  خداوند متعال  روز شنبه، در نافرمانی  شکنان حرمت

 فرمان  آنان  به  که  گونه  و همان «شويدخوارشده:بوزينگانيگفتيمآنانبه»گکشتند 

  عکاب مسخ،  عکاب  را به  ؛ آنان ترتیب این هو مطرود شدند، ب  زبون  دادیم، بوزینگانی 

 . کردیم

و  یافتند  از منکر نجات  کنندگان نهی»فرمود:   که  است شده  روایت  عباس از ابن

شد؟   عمل  چگونه  خاموش  طرفان با بی  که  دانم نمی  من  شدند ولی  منکر هالك  مرتکبان

 دهید... با می را پند  قوم  گفتند: چرا این  که  قومی  آن  دانستم خدا سوگند؛ اگر می  به
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  تر بود ولی داشتنی دوست  فام سرخ  از شتران  امر برایم  اند، این یافته  نجات  کنندگان نهی

ی   ی باهم  خاموش  طرفان بی و  حرام  مرتکبان  بر هر دو گروه، یعنی  عکاب  که  ترسم می

  به  پیوسته»فرمود:   که  است شده  یتروا  از عکرمه  همچنین«. باشد  شده  نازل

نیز   طرفان بی  آن  شد که  همراه  نظر با من  در این  تا سرانجام  گفتم می  دلیل  عباس ابن

 «.پوشانید 1 ای حله  جایزه  عنوان به  رسید، بر من  نتیجه  این  به  اند و چون یافته  نجات

  

گ  گ  ڳڳ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
تاروزالبتهكه»  اسرائیل بنی  به «داشتاعالمپروردگارتراكههنگاميويادكن»

كهبرآنان،كساني»: مسلط سازد و برگمارد  یعنی «بفرستدقيامت عذاببديشانرا

  یهودیان ؛ هتج  است، بدین  حق  الهی  و وعده  است  الهی  وعده  این «بچشانندسخت

اند  بوده  عکاب و  و زیر شکنجه  مختلف، خوار و زبون  های ملت  دست به  تاریخ  در طول

  که خواهند بود؛ چنان  نیز درگیر عکاب  اند و تا روز قیامت پرداخته می  جزیه  و همیشه

  از وی  بچشاند پس  عکاب  آنان  تا به  برگماشت  آنان را بر  سلیمان  تعالی  حق

  یورش  آنان بر« النصر بخت»  فرماندهی  به  که  برگماشت  آنان را بر  مجوس  های بابلی

  را برآنان  نصاری  نهادند، سپس  جزیه  آنان گرفتند و بر  اسارت  کشتند و بردند و به  برده

استدگارپرور!آري»را   مسلمانان  و در نهایت  برگماشت كيفر زود هموتو و

«.باشدمييارمهربانبسآمرزنده

  که  است  و موقت  عارضی  بر فلسطین، امری  معاصر یهودیان  سلطه  که  ذکر است  شایان

 . داریم  راسخ  ایمانی  الهی  و کالم  وعده  ما به  چراکه  است  رفتنی پرورگار از بین  اذن  به

  

 

                                                 
 د.پوشان را می  تن  همه  که  است  ای : جامه حله 1
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ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   

ہ  ھ  ھ  ھ  
  مجازاتشان  و دومین  است  مجازاتشان  یهودیان، اولین  برای  قبل  در آیه  یادشده  مجازات

بني»:  است  این زميناسرائيلو در   پس «ساختيمپراكندهگروههاييصورتبهرا

وجود   در آن  ازآنان  گروهی  که نیست، مگر این  زمین  روی  از نواحی  ای منطقه  هیچ

برخي»دارند    ایمان صمحمد حضرت  به  اند که کسانی  ایشان «صالحانندآناناز

  از بعثت  قبل  از ایشانند که  آورند و نیز کسانی می  ایمان  آوردند، یا در آینده

  و تبدیلی  تحریف  خویش  در اعتقاد و عمل  که آن اند، بی مرده  بر حق ص محمدی

غیر   و شایستگی  صالح دیگر، در  : برخی ییعن«جزاينندازآنانوبرخي»باشند  آورده

آنان» باشند می  و نافرمان  : فاسق که  معنی  این  اند، به گروه  از آن بهو وحسناترا

  و ناامنی، فراوانی  شر، امنیت ها، خیر و ها و ناخوشی : با خوشی یعنی «آزموديمسيئات

باشد»  ما در هر امتی  سنت  مچونه کردیم،  امتحانشان  و نعمت و مشقت  و تنگدستی

 هستند.  درآن  که  ای از کفر و معاصی «بازگردندآنانكه

  

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  

ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
جانشينانيگاهآن»  گروه  آن  جانشین  که  : نسلی یعنی «آمدنددازپيببعدازآنان،

  : به بودند. خلف  ناشایست  وجود آمدند، مردمانی  عرصه  به  و بعد از آنان  شده  صالح 

الم، فقط   فتح  به« خلف»شود، اما  می  و بد هردو اطالق  صالح  الم، بر جانشین  سکون

:  یعنی «شدندكتابوارث»بد   انشینانج  این «و»شود  می  اطالق  صالح  بر جانشین

  عمل  بدان  ولی خواندند را می  بردند و هرچند آن  میراث  به  شان را از اسالف  تورات

:  یعنی «كنندميرااختيارپستدنياياينمتاعكه»  است  جهت  همین  کردند، به نمی

  کلمات  تحریف  در مقابل  حرام  لو ما  رشوت  شتابند؛ با گرفتن می  آن  منافع  سوی به
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و»  آن  آیات  و کتمان  تورات  احکام  به  در عمل  انگارانه باور سهل  ساختن ، رسمیخدا

قرار خواهند   الهی  مغفرت  شامل  که این  بهانه  : به یعنی «شدخواهيمگويند:آمرزيدهمي

و   و جسورند، از سر غفلت  ازدستدر در گمراهی  که لولند و با آن می  گرفت، در گناهان

 . است  بکنیم، خداوند آمرزنده  نیست، هرچه  گویند: بر ما باکی می  سماجت

کرده،   نکوهش  را بر آن  یهودیان  سبحان  خدای  که  وصفی  این»گوید:  می  قرطبی

  را نقل  جبل  بن از معاذ  روایتی  گاه . آن موجود است  ما مسلمانان  در میان  اکنون هم

  خواهد شد که  کهنه  چنان  از مردم  گروههایی  در سینه  قرآن  زودی  به»فرمود:   کند که می

  میشان  برند، پوست نمی  ای بهره و  لکت  از آن  خوانند ولی را می  شود، آن می  کهنه  جامه

  آمیخته  الهی  و با خوف  است  طمع  از روی  همه  پوشانند، اعمالشان می  گرگان  را بر دل

کنند؛   و اگر بدی ! کنیم می  گویند: باز کامل ورزند؛ می  کوتاهی  نیست، اگر در عمل

  را شریک  خداوند چیزی  شود زیرا ما به می  بر ما آمرزیده  زودی  گویند: به می

بازآنبديشانمانندآنواگرمتاعي»!«.  آوریم نمی ميبرسد،   و باز هم «ستانندرا

پیوسته،   که  است  گونه هند و ایند خود قرار می  جنایت  گاه و تکیه  را بهانه  الهی  فرتمغ

استناد   الهی  مغفرت  به  شوند و هر بار هم می  جنایت  بعد از بار دیگر، مرتکب  باری

 کنند. می

  که ینمگر ا گماشتند، برنمی  کار قضاوت  را به  ای قاضی  هیچ  اسرئیل بنی»گوید:  می  سدی

  : بر من گفت می ؟ خوری می  پرسیدند: چرا رشوه اگر از او می  پس  گرفت می  رشوه

مرد یا برکنار  زدند، اما اگر او می می  گرفتند و طعن بر او ایراد می  پس شود! می  آمرزیده

گشت، باز خود  می  منصوب جایش  بود، به زده  بر او طعن  که  از آنان  شد و شخصی می

  بدیشان  مانند آن  : )و اگر متاعی رتازعبا  مراد خداوند متعال  پس  گرفت می  رشوه  او هم

ازاء   و به  اصرار بر گناه  از آنند که  آنها غافل«. است ستانند(، همین را می  برسد، باز آن

  یآسمان «دركتابآياازآنان»:  ندارد چراکه  و مبنایی  پایه الهی،  مغفرت  آن، استناد به

  بدون «ندهندنسبتودرستيبرخداوندجزراستيكهنشدهگرفتهپيمان»  تورات

درراكهآنچهكهبااين»؟  از کسی  یا طمع  بیم  انگیزه  به  وی  کالم  یا تبدیل  تحریف

  چهآن  اند که کرده  ترك  را درحالی  پیمان  این  به  : عمل یعنی «اند؟خواندهاستتورات
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 و آگاهی  علم  را از روی  پیمان  مفاد این  اند پس و دانسته  است، خوانده  را درتورات

و»  بزرگتر است  شدیدتر و جرمی  گناهی  و این  و نادانی  جهل  از روی  اند، نه کرده  ترك 

پرواكهكسانيبراي»  دنیوی  و ناقابل  پست  متاع  از این «بهتراستآخرتسراي

و   وی  کالم  و از تحریف  اجتناب  وی  معاصی  لکا از ارتکاب از خدا «كنندمييشهپ

باز»کنند  بر وی، حکر می  جویی نیرنگ از   که  : کسانی یعنی «كنيد؟نميتعقلهمآيا

  از این آنها را  برخوردار نیستند که  و خردی  عقل  دارند، از چنان برنمی  دست  شیوه  این

 شدند.  فراخوانده  تعقل  این  سوی جهت، به  همین  باز دارد، به  باطل  رسمو   راه

  

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ    ىئ  يئ   
  کتاب  به  هستند که  گروهی  : از یهودیان یعنی «كنندميتمسككتاببهكهوكساني»

  به  خویش  ند و در امر دینکن می  است، عمل  در آن  که  آنچه  و به  جسته  تمسک  تورات

  یادآوری  دارد، به  که  اهمیتی  جهت نماز؛ به «اندونمازرابرپاداشته»کنند  می  رجوع  آن

شود  نمی  ضایع خدا آنها نزد  پاداش  هستند که  نیکوکارانی  آنان  شد. پس  مخصوص

ما»  لکا بدانند که  ستا  نیکوکاریشان  آسمانی، نماد و نشانه  کتاب  به  زدن  زیرا چنگ

«.كنيمنميراضايعمصلحانپاداش

  

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

ٿ  ٿ   
 طور را از ریشه  : کوه یعنی «برافراشتيمرابرفرازشانكوهراكههنگاميويادكن»

  ابری کوه،  آن  : گویی یعنی «بودسايبانيكهگويي»  قراردادیم  بر فراز سرشان  برکنده 

فروخواهدافتادبرسرشانكوهپنداشتندكهچنانپس»آسا بود  سایبان   آنان و به«

كهآنچه»:  گفتیم دادهبهرا  را با جدوجهد و  : آن یعنی «بگيريدقوتبهايمشما

آنچه»بگیرید   تصمیم كهو آنرا  شما مشروع  برای  که  کامیاز اح «استدر

 «.گراييدتقويبهشايدكه»نکنید   و فراموش «خاطربسپاريدبه»  ایم گردانیده 
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قرارداد،   را بر فراز سرشان  برکند و آن  را از ریشه  کوه  عزوجل  گوید: خدای می  قتاده

  لحظه  .آنها همان کنم می  تیرباران  کوه  فرمود: یا دستور مرا بگیرید، یا شما را با این  سپس

  اقتضای  که درحالی وردند،آ  روی  نافرمانی  ا بهبعد از آن، مجدد  را پکیرفتند ولی  آن

 فرماید:  می  که بود چنان  از این غیر  فطرت

  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  

چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
كههنگامي»را   فطرت عهد «ويادكن» آدم،ذريهفرزندانازپشتپرورگارترا

برگرفتآنان آفرید،  را  آدم  چون  سبحان  : خدای است  آمده  در روایات  که چنان «را

  خویش  ربوبیت بر  از آنان  گاه آورد، آن  بیرون  را از آن  وی  کرد و ذریه  را مسح  پشتش

نامند لکا خداوند  می «ذر  عالم»را؛   عالم  و آن« عهد الست»را عهد   این  عهد گرفت، که

گواهرابرخودشانوآنان»  است  سرشته  بشر را بر توحید و خداشناسی  فطرت  متعال

آياپروردگاركه»  ساخت  گواه  خودش  را بر شخص  از آنان  یک : هر یعنی «ساخت

تا»  توپروردگار ما هستی  که این  به  خودمان بر «شديم؟گفتند:چرا،گواهشمانيستم

تا در   شما عهد گرفتیم : از یعنی «خبربوديمامربيبگوييد،ماازاينمباداروزقيامت

علم   ؛ هیچ است  الشریک و  ما، یگانه پروردگار هللا  امر که  این  نگویید: ما به  روز قیامت

 . ایم نداشته  قبلی  و آگاهی

  

ڎ  ڎ   ڈڈژژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   گ گ  ڌ  ڌ  
 که«بوديمازآنانپساندومانسليبودهمشركمادرگذشته:پدرانيابگوييدكه»

  ای شیوه  ما نیز بر همان  لکا کار در میان  شناختیم را نمی  صواب  و راه  نیافته  راه  حق  به 

به»ودند ب  ما برآن  پیشینیان  که  استمرار یافت را ما از  «انديشانباطلخاطرآنچهآيا

در   نداریم، چرا که  ما گناهی  که  حالی در «؟كنيمياند،هالكدادهانجام»ما   پدران

  پیروی  پدرانمان  و فقط از ردپای  ایم بوده  ناتوان  و از اندیشیدن  داشته قرار  جهل
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 شد، از نمی  گرفته  قبلی عهد  شد و از آنان ا نمیبر پ  برآنان  : اگر حجت ؟ یعنی ایم کرده

 آوردند. ها می عکر و بهانه  این

  ؛ رأی دوم  و رأی  سلف  ؛ رأی اول  اند: رأی بر دو رأی« عهد الست«  علما در تفسیر آیه

: پروردگار  که این ما تفسیر کردیم، یعنی  که  است  وجهی  بر آن  سلف  . رأی است  خلف

. اما  گرفت  عهد و پیمان  آورد و از آنان  بیرون  وی  را از پشت  آدم  تا ذریهحقیق  عزوجل

  آدم  ذریه  عزوجل  و خدای  است  مجاز و تمثیل  از باب  آیه  : این که  است  این  خلف  رأی

کرد و   اقامه  خویش  وحدانیت را بر  کونی  ادله  نیاورد بلکه  بیرون  وی  را از پشت

  منزله  بر توحید، به  ادله  اقامه  پس داد  گواهی  تعالی  حق  بر وحدانیت  آدم یبن  های عقل

  ؟ آنان پروردگار شما نیستم  : آیا من است  گفته  مخلوقش  به  تعالی  گویا باری  که  است  آن

  . لکا مراد از این گواهیم  حقیقت  و ما بر این  مایی اند: چرا، تو پروردگار داده  پاسخ  هم

گروه از علما   . این است  پرستی توحید و یگانه آنها بر  فطری  گرفتن، خلقت  گواه

  بیرون  آدم  را از پشت  پروردگار نفرمود: ما ذریه  که  است  دلیل  همین  گویند: به می

را   آدم بنی  : نسلهای . یعنی آوردیم  بیرون  آدم بنی  پشت را از  فرمود: ذریه  . بلکه آوردیم

  و کتابهای ص پیامبران  از طریق  هم  هر نسل  و برای  آفریدیم  دیگری  از پی  کیی

  ی دالیل  است  کائنات  ی که  خویش  مشاهد و منظور کونی  کتاب  و همچنان  آسمانی

هر دو، بر توحید   و حال  قال  زبان  عصرها به  نسلها در طول  و آن  کردیم  اقامه  توحیدی

 د.دادن  ما گواهی

  تعارضی  گونه و مبدأ ی هیچ  قاعده  ی از حیث  تفسیری  دو توجیه  این  کثیر میان ابن

در   وی  ازپشت  آدم  نسل  آوردن  بیرون  داند. در باب می  بیند و هر دو را موجه نمی

را نیز بر   (، احادیث خلف )رأی  دوم  رأی  به  قائالن  است، که  آمده  ، احادیثی«ذر«  عالم

 اند. مورد نظر خود تفسیر کرده  عنایم

  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
  سوی به «بازگردندآنانوباشدكهكنيمميبيانتفصيلخودرابهگونه،آياتواين»

 کنند.  برآنند ترك  را که  و باطلی  ،حق
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  عبودیت ازکس، در فرار   هیچ  برای  خداوند متعال  که  فهمیم می  چنین  دو آیه  از این

 . است  نگکاشته  باقی  خود، عکر و حجتی

  

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
كهكسوخبرآن» بخشيدهاوآياتبهرا را آنانخود بر :  یعنی «بخوانبوديم،

کن،   رییادآو  آنان  داد، به  روی  اسرائیل بنی  از اسالف  یکی  برای  را که  دیگری  واقعه

پروردگار   فرمان  که  بودیم، هنگامی  را بخشیده  خویش  آیات  او علم  به  که  کسی  همان

در کفر   کیفر آن  به  هم  سبحان  کرد و خدای  ترك  نفسش  خاطر هوای  خود را به

  نام به  اومردی»فرمود:   که  است  شده  روایت  عباس . از ابن ساخت  نگونسارش

  دانست، چون می را خداوند  اعظم  اسم  بود که  المقدس بیت  ورا از اهالیباع بن بلعم

  فرود آمد، خویشان ( )عمالقه  جباران  به  قصد حمله  به  اسرائیل بنی  با سپاه  موسی

آلود  و خشم  تندمزاج  مردی  آمدند و گفتند: موسی  نزد وی  با پسرعموهایش  همراه  بلعم

را   مان بر ما پیروز شود، همگی اگر  که  نیست  بسیار، شکی  است  و با او لشکری  است

را از ما برگرداند.   و همراهانش  تا موسی  خداوند دعا کن  بارگاه  کند لکا به نابود می

  از دست  همه  بکنم، دنیا و آخرتم  دعایی  چنین هللا  بارگاه  به  : اگر من گفت  بلعم

برنداشتند و   دست  کرد، اما آنها از وی را رد  شان واستدرخ  رود. بنابراین، این می

دعا کرد. در   الهی  بارگاه  شد و به  تسلیم  آنان  خواسته  به  اصرار کردند تا سرانجام  پیوسته

 کرد، خداوند می  و همراهانش  موسی  علیه او  که  : هر دعایی است  آمده  روایات

  خودش  سود قوم  به  که  گردانید و هر دعایی برمی  خودش  قوم  سوی را به  زبانش

  ناظر این  که  گردانید. قومش برمی  اسرائیل بنی  سوی به را  زبانش کرد، خداوند می

  آنها و علیه  نفع  ؟ آخر به کنی می  چه  که دانی آیا می ! بلعم  او گفتند: ای  بودند، به  صحنه

  است  چیزی  نیست، این  در اختیار من  که  است  دیگر، چیزی  : این ! گفت کنی ما دعا می

  از کامش  اثنا، زبانش  افزاید: در این می  . راوی است  کرده  غلبه  برآن خداوند  که

  رفت  من  از دست  : حاال دیگر، دنیا و آخرت گفت  آنان  افتاد و به  بیرون  اش سینه  برروی

  را آموخت  نیرنگ  این  آنان  به  نماند. پس  اقیب  برایم  چیز دیگری  و حیله  نیرنگ و جز
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از   کردند و مردی  بفرستند. آنها چنین  اسرائیل لشکر بنی  میان به  کرده  را آرایش  زنان  که

کرد   نازل  طاعونی  اسرائیل بر بنی خداوند  گاه زنا کرد، آن  از آنان  با یکی  اسرائیل بنی

 «.کشید...  مرگ  کام  را به  آنان از  تن  روز هزاران  در یک  که

  گشت  تهی  کلی  به  آیات  آن  باعورا از علم  : بلعم یعنی «گشتعاريآياتپس،ازآن»

شيطانگاهوآن»گردد  می  شود و برهنه می  کشیده  خویش  گوسفند از پوست  که چنان

شد   وی  و همدم  و رسید و قرینا  کرد تا به  او را دنبال  : شیطان یعنی «اوافتاددرپي

 فجاراند. کفار  اند، که افتاده جا  در گمراهی  که  گمراهانی «گشتازگمراهانپس»

  

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ېې  ې   ى  ى   ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ائ  ائ  
مي» اگر بهو را او قدر ميآياتآنسببخواستيم،  : اگر یعنی «برديمباال

  داشتیم می  و او را گرامی  را باال برده  آیات، قدر و منزلتش  آن  علم  سبب  خواستیم، به می

دنیا   سوی : به یعنی «گراييدزمينامااوبه»  دادیم می  ابرار، ارتقایش  علمای  جایگاه  و به

  در ترجیح «كردخودپيروينفسازهوايو»داد   ترجیح  را بر آخرت  گرایید و آن

  دون  دنیای  جیفه  او به ! . آری اش جاودانه  های و نعمت  بر آخرت  آن  دنیا و لکتهای  دادن

از»  بست  دل زند،  نیرنگ  دعا کند و بر آنان  حق اهل  دادند تا علیه  وی  به  ستمگران  که

  احوال  ترین در پست «استسگوصفمانند»  و خست  در پستی «اورووصفاين

ازورشوي،زبانحملهاگربرآنكه»  است  خویش  از کام  زبان  آوردن  بیرون  که آن

بهآنبرآوردواگرهمكام بازهمخودحالرا  «برآوردازكامزبانواگذاري،

دارد و  را برنمی  او بار کنی، آن را بر  وحکمت  اگر فهم  که  است  باعورا چنان  : بلعم یعنی

  این  دیگر معنی  قولی  یابد. به  نمی  راه  خیری  واگکاری، به  خودش  حال  او را به  اگر هم

  واگکاری، نیز گمراه  خودش  حال  شود و اگر او را به می  دهی،گمراه  : اگر پندش است

  گریبانگیرش  همیشه  راهیو گم  داشته قرار  پیوسته  ای گمراهی او در  شود پس می

  سگی  لکا او همچون  شده  و عاری  تهی  پرورگارش  از آیات  که آن  سبب  باشد، به می
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ور  حمله  آورد و اگر بر وی می  بیرون  از دهان  خود رها باشد، زبان  حال اگر به  که  است

نیستند زیرا اگر   چنین  سایر حیوانات  که آورد، درحالی می  بیرون  از دهان  زبان شوند، نیز

هر  در  خیر، اما سگ  آورند و در غیر آن می  بیرون  از دهان  ور شوی، زبان حمله  آنان بر

 آورد. می  بیرون  از دهان  دو حالت، زبان

تكذيبآياتكهاستگروهيآنمثلاين» را  و  پست  مثل  : این یعنی «كردندما

 ما، آنها را  آیات  به  و آگاهی  بعد از علم  که  است  گروهی  و وصف  بار، مثل خفت

داستانهارابرآناناينپس»  از یهود و غیر آنان  کردند؛ اعم  نمودند و تحریف  تککیب

پندآموز را   از داستانهای  ما و غیر آن  از آیات  شده  مرد تهی  : داستان یعنی «كنحكايت

  که  یهود است از  گروهی  این  و وصفشان، همانند مثل  مثل  چراکه  کن  حکایت  بر آنان

  صواب  راه  سوی به  باز آمده  و از گمراهی «بينديشندشايدآنان»کنند  می  تو را تککیب

 آورند.  روی

  

ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ  ۈئ  
روياستزشتچه» كهقومي»  و وصف  داستان  است  زشت  : چه یعنی «مثلاز

 «كردندميخودستموبه»  است  زشت  افعالشان  که چرا «كردندماراتكذيبآيات

 کردند. نمی  دیگر جز بر خود ستم  بر کسی  آیات  : با تککیب یعنی

  

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
 خداوند و امر  عشر  سوی  به «استيافتهكند،همانااوراهراخداهدايتهركه»

راكهوكساني»  نیست  وی  و آفرینش  تعالی  حق  توفیق  جز به  هدایتی  پس  بندگانش  به

 اند. فرو افتاده  کامل  در زیان  که «ايشانندزيانكارانگروهنمايد،آنگمراه
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ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڄ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ ٹ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  
براي»  اند از کفار هر دو گروه عبارت  که «راوانسازجنودرحقيقت،بسياري»

  کارشان  فرجام  که  دانست می  شان آفرینش  درحال  خداوند متعال  البته «آفريديمجهنم

او  ! کنند. آری می  عمل  دوزخ  اهل  عمل  اختیارا به  است، چرا که  جهنم  سوی به  سرانجام

  خود چگونه  در زندگی  که  دانست گکارند ی می  قدم  هستی  دنیای  به  آنان  که از آن  ی قبل

دلهاييآنانكهچرا»فرماید:  می  بودنشان  جهنمی  در علت  گاه خواهند کرد. آن  عمل

كه نميدارند در آنها چشماني»یابند  یدرم  رهیافتگان  که را چنان حقایق «يابندبا و

دارندوگوشهايي»را   الهی  های و نشانه  راستی رشد و  راه «بينندباآنهانميدارندكه

نميكه آنها   هدایت  راه  دیدن  پندها و اندرزهارا بنابراین، از چشمانشان «شنوندبا

برخوردار   میادین، از دید و بینایی  غیر این در  چشمانشان  بربسته، هرچند که  رخت

و   منزل  کتابهای  که  و احکامی  سودمند و قوانین  پندهای  شنیدن  و از گوشهایشان  است

  شنوند، هرچند که چیزها را نمی  لکا این  رفته  دربردارند، از بین خدا  آوران پیام  سنن

 «آنان»د پکیرن شنوند و می را می  از سخنان  و غیر آن  نبوده  بهره  بیکال  شنوایی  از نیروی

و مشاعر   از حواس  نگرفتن در سود«همانندچهارپايانند»اوصافند   این  به  موصوف  که

  سود و زیانشان  به  را که  آنچه  زیرا چهارپایان  از چهارپایان «ترندگمراهبلكه»خود 

  ز آنچهو ا  سودمند است، سود گرفته  برایشان  که  یابند و بنابراین، از آنچه است، درمی

 اعتبار  خود ی به  سود و زیان  ؛ در میان گروه  کنند، اما این زیانبار است، پرهیز می  که

  تمییزی  گونه ی هیچ  نموده  مکلف  و آنها را بدان  خواسته  از آنان  عزوجل  خدای  که  آنچه

و   و آیات خدا  خداوندی  به  نسبت  : آنان یعنی «گروه،هماناغافالنندآن»دهند  نمی

  کامل  است، در غفلت  کرده  آماده  و معصیت  طاعت  اهل  برای  که  و آنچه  وی  شریعت

 قراردارند.
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ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ
  وی  به و  است خداوند  نامها از آن  : نیکوترین یعنی «نيكواستنامهايهللاوبراي»

و بر   اوست  ذوالجالل  ذات  که  مسمی  بر نیکوترین  وی  رد زیرا نامهایدا  اختصاص

  داللت  و غیره  عزت رحمت، قدرت، علم، حکمت، آگاهی،  ؛ چون معانی  ترین شریف

بهپس»کنند  می را بخوانيدآناو ! یا  ! یا رحیم یارحمن !هللمثال بگویید: یا ا «نامها

  دعاء است  اجابت  اسباب وی، از  ینیکو  با نامهای  سبحان  خدای  !... زیرا خواندن علیم

كهوكساني» : الفاظ یا  یلحدون «واگذاريدكنندميكژرويهللادرموردنامهايرا

دادند،كيفرميانجامآنچهسزايبهزوديبه»کنند  می  را تحریف  الهی  نامهای  معانی

«.خواهنديافت

:استوجهبرسه(دراسماءخداوندمتعالالحاد)كجرويكهذكراستشايان

  ، اسمهللرا ازا« الت«  کردند ی زیرا آنها اسم  مشرکان  که ی چنان  اسماء الهی  ی تغییردادن 1

 گرفتند.  را از منان« مناه«  را از عزیز و اسم« عزی»

  است نداده  بدانها اذن  که  وی  رایب  نامهایی  اختراع  ، چونهللا  بر نامهای  ی افزودن 2

 وجود ندارد.  و تصرف  دخل  در آنها مجال  که  است  خداوند متعال، توقیفی  زیرا نامهای

 از آنها.  ؛ با انکار بعضی خداوند متعال  از اسمای  کردن  ی کم 0

درنماز   شد که  نازل  از مسلمانان  مردی  درباره  آیه  : این است  آمده  نزول  سبب  در بیان

: مگرمحمد و  گفت  از مشرکان  اثنا کسی  ! در این یا رحیم ! : یا رحمن گفت می  خویش

مرد دو پروردگار   چرا این  پرستند پس را می  ای پروردگار یگانه  پندارند که نمی  یارانش

 صخدا  رسول که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  خواند؟ در حدیث را می
آنها   که  ی و هر کسی  یکی دارد ی صد تا بجز  نام  نودونه  عزوجل  همانا خدای»رمودند: ف

و عدد فرد   فرد است  شود. هماناخداوند متعال وارد می  بهشت  به (حفظ کند)را بشمارد 

 «.دارد  را دوست
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ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ميان» از كهگروهي»  بهشت  یآنها را برا «ايمآفريدهكهكسانيو حقبههستند

بهميداللت   امت  از این  ای فرقه  : مراد از آنان قولی  به «كنندميحكمحقكنندو

  نامیده «ناجیه  فرقه»روانند و اصطالحا   آشکار حق  بر جاده  پیوسته  هستند که  مرحومه

 . است  آمده  صحیح  در حدیث  که شوند ی چنان می

  

ڑ        ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڑ  
كهازجاييتدريجرابهكردند،آنانماراتكذيبآياتكهوكساني»:  دوم  اما فرقه

مينمي فرو  پایه، با فروریختن  به  و پایه  تدریجی  : فروگرفتن استدراج «گيريمدانند

 و زبانشان  و جان  تها بر دلنعم  شکر این  فراموشی  و افگندن  نعمتها بر مستدرجان 

  نشانه نعمتها بر آنان،  آمدن  درپی پی  که  است  این  پندار مستدرجان  که  ؛ در حالی است 

  این  ازآنند که  و غافل  او از آنهاست  و گرامیداشت  و اکرام خداوند  به  شان نزدیکی

با   باشد زیرا آنان می  تعالی  حق  آنها از الطاف  و مهجوری  و دوری  خواری  امر، نشانه

  راههای  شوند و به ور می غوطه  گمراهی  لجن  فرورفته، به  نعمتها در غفلت  سرازیر شدن

 کنند. می  پشت  هدایت

  

گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
و از   ساخته  را طوالنی  هایشان گیری بهره  این  : مدت یعنی «دهمميمهلتآنانوبه»

تدبیر  خداوند کید «استواراستهماناكيدمن»  اندازم تأخیر می  را به  مجازات  آنان

  به  دادن  مهلت  عین در  نعمت  نامید زیرا فروریختن «كيد»را   و او تدبیر خویش  اوست

  و خسران  امر خواری  درحقیقت  ولی  در ظاهر امر احسان  ؛ چراکه ا کید استظاهر  آنان

 باشد. می
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ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ڱ  ڱں  ں 
نينديشيده» كهآيا  امر  : آیا در این یعنی «ندارد؟جنونيهيچآنانهمنشيناند

 ندارد و او به  جنونی  هیچ  است  شان همنشین  که صخدا  رسول  اند که نیندیشیده

بيم»  نیست  دیوانه  وجه هیچ  جز نيستايدهندهاو  ا از سویر  آنان  که «آشكار

 دارد.  آشکار هم  و برهان  دلیل  خویش  دهد و بر نبوت و هشدار می  بیم خداوند 

رفته،  صفا باال  کوه  بهص خدا  گوید: رسول می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  قتاده

  انآن  به  خطاب  گاه فراخواندند، آن  آن  های ها و شاخه تیره  نام به  را یکایک  قریش  قبیله

  و رخدادهای خداوند  را از عکاب  !.. و آنان فالن بنی  ای ! فالن بنی  فرمودند: ای

  همنشین  این  گمان : بی گفت  آنان از  اثنا سخنگویی  برحکر ساختند. در این  بار وی عبرت

  نازل  کریمه  آیه  بود که  کشید، همان می  عربده  سخن  و تا بامداد بر این ! است  شما دیوانه

 شد.

  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ملكوت» در زمينآيا و  در  گروه  : در حقیقت، این یعنی «اند؟ننگريستهآسمانها

  استدالل و  تأمل  دیده  و مخلوقاتش، به  پروردگار بر آسمانها و زمین  عظیم  فرمانروایی

  سوی به  آن وسیله و به  مند شده بهره  و اندیشه  نگرش  اند تا از این و نیندیشیده  ننگریسته

درآنچه»اند  نیندیشیده نیز آیا «و»یابند  راه  پروردگار متعال  وجود و وحدانیت  به  ایمان

چيزيكه هر از ا ....؟ قطع افالك و  و نبات  از حیوان  اعم «استآفريدهخداوند

  خود، بازتابگر تجلیات  سبحان  خدای  اندیشیدند، آفرینش اند زیرا اگر می هنیندیشید

اند  آیا نیندیشیده «و»  درآن، راهگشاست  ا نظر و اندیشهو قطع  اوست  جود و عظمتو

اجلشانچهكهاين»در  از   چرا قبل  بمیرند؟ پس  زودی و به «باشدشدهنزديكبسا

  به  اجلهایشان  سررسیدن و عبادت، با به  و ایمان  اندیشه  رایب  شده  تعیین  مدت  که آن

پس»کنند؟  نمی  و اندیشه  تأمل  است  شان منفعت و  هدایت  وسیله  که  ید، در آنچهآ  پایان

  نیاورند، جز آن  ایمان  قرآن  : اگر به یعنی «آورند؟ميايمانسخنكدامبعدازقرآن،به
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تر بر  بخش بهتر و انگیزه  سخنی  هیچ  از قرآن  که در حالی آورند می  مانای  سخن  کدام  به

 ؟. و ایمان، نیست  گرفتن عبرت و  و تأمل  اندیشه

  

ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  
راآنان» خداوند «ونيستهدايتگرياوهيچكند،برايراخداوندگمراههركه»

ميسرگردان»  در کفرشان:  یعنی «درطغيانشان   است  این  وی  : سنت یعنی «گذاردوا

 بمانند.  سرگردان  شان گمراهی  های را واگکارد تا در تاریکی  آنان  که

  نسبت  کریمه، از باب  در آیه  خداوند متعال  به  سازی گمراه  دادن  نسبت  که  باید دانست

  درآفرینش  که  است  سنتی  سوی و به  کرده  او وضع  که  است  نظامی  سوی به  آن  دادن

 از خدا کند، غیر  را انتخاب  خود گمراهی  لکا اگر انسان  است  منظور داشته  انسان

در   گمراهان  وی، واگکاشتن  سنت  چراکه  نخواهد یافت  را راهبر خویش  کس  هیچ

 بر گمراه  اریاجب  هیچ خداوند  بنابراین، از سوی  است  گمراهی  های تاریکی

 وجود ندارد.  شان ساختن 

  

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     یجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  

خت   متىت  يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج      جح  مح    جخ  حخ    خب  مب  ىبيب  جت  حت
سؤال» تو درباره»اند  : قریش قولی  یهودیانند و به  که  کنندگان سؤال «كنندمياز

 روی  طور ناگهانی  ( نامید زیرا به را )ساعت  . قیامت قیامت  : در باره یعنی «ساعت

  همچون  عزوجل  خود، در نزد خدای  زمانی  با وجود فاصله  قیامت  که دهد. یا این می 

چهاستقرارآنكه»پرسند:  از تو می ! . آری است  وی  در نزد خلق  از ساعات  ساعتی

  آن  مرساها: لنگرگاه کند؟ را برپا می  قیامت  وقت  چه : خداوند یعنی «؟استوقت

بگو:علم»اندازد  لنگر می  آید، در کنار ساحل دریا می  سوی  از آن  که  ای کشتی  که چنان

  تعالی  باری  داند پس را نمی دیگر آن  و جز او کسی «استآن،تنهانزدپروردگارمن

  داشتن نگه  در پنهان  حکمت . پیامبری  به  و نه  خبر داده  مقربی  فرشته  را به  آن  وقت  نه

  عزوجل  خدای  بر طاعت آن،  وقت  داشتن  نگه  : پنهان که  است  این  قیامت  وقت
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  وقت  تعالی  حق  که چنان  تر است از گناه، هشداردهنده  تر و بر بازداشتن برانگیزاننده

خودموقعرابهآنكسجزاوهيچ»  است  داشته  نگه  پنهان  لیلد  همین  را نیز به  مرگ

نمي گرداندآشكار   و پرده  را پدید نیاورده  آن دیگر  کسی  سبحان  : جز خدای یعنی«

وزمين»زند  کنار نمی  را از برابر آن  غیب : آسمانها و  یعنی «استگرانبرآسمانها

  این  را ندارند زیرا در هنگام  آن تحمل  و توان  تاب  قیامت  حادثه  بزرگی  دلیل  به  زمین

  خشکند. یا معنی شوند و دریاها می می تار و مار  شده، ستارگان  شگافته  رخداد، آسمان

را بدانند و   آن  وقت  هستند که  آن  آرزوی در  و انس، همه  و جن  : فرشتگان است  این

:  یعنی «رسدشمانميبهجزناگهان»  است  وسنگین  گران  امر بر آنان  این  بودن  پنهان

 اید. ایمن  آن  وقوع  کند و شما از بیم شمارا غافلگیر می  رسد که شما می به  درحالی

سازد  می  و سراسیمه  زده  را هیجان  مردم  قیامت  گمان بی: » است  آمده  شریف  در حدیث

را   چهارپایانش  کند، دیگری می  را مرمت  ضشحو  شخصی  رسد که فرا می  زیرا درحالی

را باال و   ترازویش گکارد و می  نمایش  را در بازار به  دیگر کاالیش  دهد، آن می  آب

 «.برد... می  پایین

  وقوع  تو از زمان  گویی  که : چنان یعنی «آگاهيگوياتوازآنكهپرسندچنانازتومي»

؛  کنی وجو می پرس بسیار  آن  و درباره  کرده  کاوش  تو از آن  وییگ  که . یا چنان آگاهی  آن

جزاين» نزدخداستآنعلمكهنيستبگو:   که «دانندنميبيشترمردموليتنها

 . است خداوند  مخصوص  قیامت  علم

 چیز  داند، پنج آنها را نمی  کسی  عزوجل  جز خدای  که  غیب  ؛ کلیدهای است  گفتنی

 1باشد. می  قیامت  برپایی  از آنها وقت  و یکی  است

  

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
 آیه  این «ندارماختيارسودوزيانيخودماست،برايخداخواستهبگو:جزآنچه»

و   قیامت  موعد فرارسیدن  پیامبر در باره  علم  از عدم  حاکی  که  است  یقبل  بر آیه  تأکیدی 
                                                 

 . (52 انعام/ )  کنید به  نگاه 1



817 

  ندارم، دیگر به را  اختیار سود و زیانی  خودم  برای  : هرگاه بود. یعنی  آن  چند و چون

خودگردانیده، نیز توانا   را ویژه  آن  علم خداوند  که  آنچه  اولی، بر دانستن  طریق

ی   پس «اندوختممياخيربيشتريدانستم،قطعمي»را   : آینده یعنی «واگرغيب»  نیستم

  که  ؛ هنگامی فروختم بود و می می منفعتی   در خریدم  که  ؛ هنگامی کردم مثال ی خرید می

  دیگر، در هیچ  شد. از سوی می بسیار  بود و در نتیجه، مالم می  در فروختن  منفعتم

...  سود آور است  که  شتافتم می  ای معامله  آن  سوی یرا فقط بهز  کردم نمی  زیان  ای معامله

و»  بودم پیروز می  ی مثال ی در جنگها همیشه  که طوری امور؛ به  در تمام  گونه و همین

داشتم، خود را از   غیب  به  که  زیرا با علمی «رسيدنميمنبهايناگواريهرگزهيچ

گروهيآوربرايومژدهدهندهجزبيممن»  کردم حفظ می و آسیبی  و ناخوشی  هر زیان

  هستم  احکامش  برای خداوند  از سوی  مبلغی  : من یعنی «نيستمآورند،ميايمانكه

  خدای  غیب  که  نیستم  کسی  و قطعا من  دهم می  و بشارت  بیم  آن  وسیله را به  مردم  که

و   علم  و نه  است  من  مأموریت  در حوزه  از غیب  نداد خبر  بداند لکا نه را  سبحان

 . من  و خصوصیات  آن، از اوصاف به  آگاهی

  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   
از  : مراد قولی  . به است  آدم  که «آفريدواحديشماراازنفسكهكسياوست»

ساختار   یک  و به  جنس  : شما را از یک است، یعنی  یگانه  و شکل  واحد، جنس  نفس

آفرید   آدم  های از دنده  و او را از یکی «پديدآوردراازوي»حوا  «وهمسرش»آفرید 

تا»   و آرامش  انس خویش،  با جنس  یابد زیرا جنس  و انس «گيردآرامبدان»  آدم«

  تغشاها: کنایه «كردبااوآميزشآدمچونپس»بود   رخداد در بهشت  این  یابد. البته می

: بعد از جماع،  یعنی «سبكباريبه»حوا  «باردارشد»  ( است جنسی  )مقاربت  از جماع

  از آن  زن  که  ( است )علقه  بارداری  اول  دوره  شد و این  حوا بسته  در رحم  جنین  نطفه

:  یعنی «وآمدكردرفتبارسبكآنباچنديپس»کند  نمی  احساس  درد و مشقتی

  کرد و به می  و حرکت  نشست ومی  خاست گکراند، برمی  حمل  با آن  حوا چندی
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وچون»کرد  نمی  سنگینی  احساس حمل،  و از آن  پرداخت می  امور خویش  وفتق رتق

شدسنگين به»و حوا   : آدم یعنی «دوهر»  درشکمش  بچه  شدن بزرگ  سبب  به «بار

:  یعنی «عطاكنيشايستهفرزنديمااگربهدعاكردندكهپروردگارخويشجناب

از»استوار باشد   اندامهایی هنجار و به  اخالقی  دارای  که  صالح  فرزندی قطعا

از ما.   برآمده  و همچنان، نسلهای  نعمت  تو در برابر این  برای «بودخواهيمشكرگزاران

  که  ای الخلقه فرزند ناقص  است، نه  طبیعی و  : مراد از فرزند صالح، فرزند سالم قولی  به

 بودند.  بیمناك  از تولدش  ایشان

  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں
كرد،عطاصالحيفرزندايشانبه»کرد و   را اجابت  دعایشان «خداوندچونپس»

ازآنچهشريكانياودرعطايشبراي گردانندميبااوشريكمقرركردندوخدا

ی   ی از مرد وزن  از ایشان  پدید آمده  نسل  و حوا به  در اینجا از آدم  سخن «استبرتر

از   لهیا  عطای در  آورندگان  شریک  بر آنند که  از مفسران  شود بنابراین، جمعی می  حمل

مشرکان، یهود   از این مراد»گوید:  می  بصری  و حوا. حسن  خود آدم  آدمند، نه بنی  جنس

  و نصرانی  اما آنها یهودی عطا کرد،  سالم  فرزندانی  آنان  به  تعالی  حق  اند که و نصاری

 «.شدند

  قاطعانه ما»گوید:  و می  دانسته  موضوع  تفاسیر در این  تفسیر را از نیکوترین  کثیر این ابن

 «.است  ایشان  از نسل  نورزیدند و مراد آیه، برخی  و حوا شرك  آدم  که  برآنیم

: مراد  ی بر آنند که  دهلوی هللا ولی  و شاه  سیوطی  ی چون  دیگر از مفسران  برخی  ولی

  وایتر  به  است  ضعیفی  بر حدیث  از مفسران  گروه  این  و حوا هستند. تکیه  خود آدم

آمد و   نزد وی  کرد، ابلیس  حوا زایمان  چون»فرمودند:   که صخدا  از رسول  سمره

ماند ی و قبال  می  زنده کنی،  اگر چنین  کن، که  نام  را عبدالحارث  : فرزندت گفت  وی  به

  تأیید این  به«. بود  شیطان  از القاآت  این  مردند ی پس می  وی  فرزندان  بود که  چنان

  که  است  شده  ندارند، نقل و اساسی  پایه  هیچ  که  بسیاری  اسرائیلی  روایت، روایات
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  نیست ‡انبیا  شأن  الیق  آن، از اعمال  و امثال  شرك ! برآنها استناد کرد. آری  توان نمی

 :  است، نیز پیداست  آمده  جمع  صیغه  به  که  بعدی  از آیه  که ی چنان

 

ہ  ہہھھھھےں  ڻ  ڻڻڻ ۀ  ۀہ
موجوداتي» شريكآيا او با كهميرا نميچيزيگردانند  : آیا یعنی «آفرينندرا

قرار   سبحان  خدای  شرکای  را در امر پرستش  و حوا، بتان  آدم  از نسل  پدیدآمده  مشرکان

باشند   آنسزاوار  اند تا را نیافریده  از مخلوقات  آنها چیزی  دانند که می  که دهند، با آن می

خودشان»قرارگیرند   مورد پرستش  که بتان، یا شیاطین، یا   : این یعنی «مخلوقند؟و

و   دهند؛ خود مخلوق می قرار  سبحان  خدای  آنها را شریک  مشرکان  که  دیگر چیزهایی

  اگر مشرکان «برسانندآنانبهايتوانندياريونمي»هستند   پروردگار الشریک  آفریده

نه»بجویند   آنها یاری از ياريميو را خود   آنها را درهم  اگر کسی «دهندتوانند

  دادن  خود عاجز باشد، مسلما از یاری به  دادن  از یاری  هر کس  بشکند و نابود کند. پس

 . عاجزتر است  دیگران

  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ       
 و شما را در این «كنندنميفراخوانيد،ازشماپيرويهدايتراهرابهواگربتان»

خاموشآنهاچه»کنند  نمی  اجابت  دعوت  يا بخوانيد، برايرا يكسانبمانيد، شما

  چیزی زیرا آنها  است  شما یکسان  خواندن  و عدم  خواندن  آنها در هنگام  حال «است

 ند.و جامد نیست  تراشیده  از سنگهای  بیش

  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ائ       ائ    

ەئ  ەئ  
كساني» حقيقت، كهدر بندگانيميهللاجايبهرا هستندامثالخوانيد،  «شما

 روید، می  گویید، راه می  سخن  هستید که  ترید زیرا شما زندگانی شما از آنها کامل حتی

  آنها با شما دراین  همانندی  نیستند ولی  گونه این  بتان  که بینید، درحالی شنوید و می می
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پس» باشند می  وی  فرمان  شده  و رام  یگانه  خدای  آنها نیز مانند شما مملوك  که  است

بخوانيد را آنها راست»  زیانی  یا دفع  منفعت  جلب  برای«   دراین «گوييدمياگر

اجابت»قادراند و ضرر   نفع  آنها بر رساندن  که  ادعایتان را   که اگر «كنندبايدشما

 . آنهاست  ناتوانی  تعجیز و بیان  از باب  اند؟ خطاب زنده

  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ   

مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت   
دارندكهپاهاييآيابتان»ید: فرما می  نموده  با انسانها را نفی  بتان  کامل  گاه، همانندی آن

  سبحان  خدای  شما آنها را در پرستش، شرکای  که  بتانی  : این یعنی «بروند؟راهباآن

را در   رفتن  شما دارید، ازجمله، ابزار راه  را که  و ابزارهایی  از وسایل  اید، چیزی قرار داه

  وسیله  بها: به  یبطشون «دهند؟انجامريكاباآندارندكهيادستهايي»اختیار ندارند 

آندارندكهچشمهايييا»بزنند   آن  وسیله  را بگیرند، یا به  چیزی  آن يابا ببينند،

كهگوشهايي آندارند   چگونه  پس  نیست  ا چنینهمانند شما؟ قطع «بشنوندبا

  هستند، به  حد عاجز و بیچاره تا این و ابزار و   آلت و بی  ناتوان  همه  این  را که  چیزهایی

شريكان» است   قوت  به  : گرفتن خوانید؟ بطش می  خدایی بخوانيدبگو:   ای «خودرا

  از نیرنگ  بر چیزی  : اگر شما و آنان یعنی «كاربريدهبحيلهمندربارهسپس»!  مشرکان

دارید،   که  ای و بداندیشی  ید و نیرنگ؛ هر ک هم  اتفاق  توانا هستید، به  من  علیه  و توطئه

  آوردن : در فرود یعنی «ندهيدومرامهلت»نکنید   کوتاهی  روا دارید و هیچ  من  در باره

را   پیامبرش  متعال  گونه، خدای روا ندارید. بدین  تأخیری  هیچ من،  به  و زیان  آسیب

کارها،   را در انجام  شان باطل  خدایان  کرد تا عجز و ناتوانی  آنان با  طلبی مأمور مبارزه

 گرداند. آشکار  برآنان

با   بودند که  دو نوجوان  جبل و معاذبن  جموح عمروبن معاذبن»کند:  می  کثیر روایت ابن

  مسلمان، شبانگاه غیور  دو نوجوان  شدند، آن  مسلمان  مدینه  به صخدا  رسول  هجرت

  و از آنها برای  نموده شکستند و خرد و ریز را می آنها  برده  هجوم  مشرکان  بر بتان

  جان بی  ماهیت  بگیرند و به  امر عبرت  از این  کردند تا قومشان می  درست  زنان، هیزم بیوه
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  قومش  رئیس  که  جبل پدرمعاذبن  جموح عمروبن  ببرند. از قضا که  پی  بتان  ارزش و بی

  دو شبانگاه  آن  پرستید پس کرد و می می و معطر  راستآ را می  آن  که  داشت  نیز بود، بتی

آغشتند.  ها می پلیدی  را به  آن  کرده  واژگون  را بر سرش  وی  آمدند و بت می

  وضع  دید، از این می  وضع  را بر این  خویش  آمد و بت می  خانه به  که  حجوح عمروبن

  به  خطاب  نهاده  شمشیری  نزد آنو   ساخت خوشبو می و  شست را می  آن  شده  ناراحت

تکرار   بت  کار را با آن  این  دو نوجوان، بازهم  اما آن ! کن  دفاع  : از خودت گفت می  آن

  سرانجام، آنها بتش  که . تا این آراست و می  شست را می  بت  ا آنمجدد زکردند و او نی می

  در آن  که  چاهی  دو را بر ریسمان  و آنبستند   هم به   ای مرده  را با سگ  و آن  را گرفته

  به  گاه کرد، آن  را دید، تأملی  منظره  عمرو آمد و این  بود، آویختند. چون نزدیکی 

 :  گفت  پس  است  بوده  بنیادی و بی  باطل  وی، دین  دین  شد که  جهخودآمد و متو

قرنافيجميعوالكلبتكلملهامستدنإكنتلوتاهلل

 ؛ بودی  سزاوار پرستش  خدا سوگند؛ اگر تو خدایی  به

 . شدی نمی  آغوش  هم  مرده  با سگ  گونه این

  ی که  گشت  نایل  شهادت  فیض  نیکو شد و در روز احد به  آورد و مؤمنی  اسالم  سپس

 باد!  از او راضی خداوند

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   
  بتانی از  : چگونه یعنی «رافروفرستادهقرآنكهاست،آنهللاترديد،كارسازمنبي»

  و کارسازی سرور  که دهم، درحالی  راه  در دل  هستند، هراسی  ککایی  اوصاف  دارای  که

و او مرا بر   جویم می  برم، از او یاری می  او پناه  سوی به  که  دارم  عزوجل  خدای  چون

ه»گرداند  شما پیروز می متوليو را   شایستگان  که  : اوست یعنی «استصالحانمو

شود و  می  مانع  دشمنانشان  و میان  آنان  دهد و میان می  را نصرت  کند، ایشان حفظ می

و   سالم  و اوهام  از خرافات  اش عقیده  که  است  : هر کسی . صالح است  وی  از سنت  این

 نیکو باشد.  اعمالش
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ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  
كهوكساني» ياريخوانيد،نمياوميجايبهرا خودراكنندونهتوانندشمارا

بهياري را آنها اگر نميهدايتراهدهندو   عقلی  زیرا آنها نه «شنوندفراخوانيد،

را»  حیاتی  دارند و نه آنها ميسويبهكهبينيميو حاليتو در هيچكهنگرند

  دارای  آدمیان، یا حیوانات  شکل  به  تمثالهایی  صورت را به  بتان مشرکان، «بينندنمي

کشیدند  و تصویر می  نقش  باز به  آنها را چنان  ساختند و چشمان می  و پا و چشم  دست

  بیش  جامدی  جان، تمثالهای بی  پیکرهای  آن  کننگرند، لی می  دیگران  به  خیره  گویی  که

  بروند و نه  راه  دهند، نه  را انجام  کاری  را بگیرند، نه  توانستند چیزی می  نه  نبودند که

 ببینند. را  چیزی

  

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
و   اعمال و  از اخالق  است  و آسان  سهل  را که  آنچه  خکالعفو: یعنی «كنعفوپيشه»

.  دشوار است  آنان بر  که  گردانی  مکلفشان  امری  به  که آن مردم، بگیر و بپکیر، بی  صدقات

شدند.   مکلف  زکات  پرداخت حدود و  اجرای  به  آیه، مسلمانان  این  بعد از نزول  سپس

  گیری، نه و آسان  بخشایش  شیوه  گرفتن پیش آیه، در  در این« عفو»لکا مراد از 

 . است  با مؤمنان  و فشار در رفتار و معامله  گیری سخت

  دو کار مخیر ساخته  در میان  گاه دستور، هیچ  از این  پیروی  به صخدا  رسول ! آری

تر،  کار آسان  آن  که این  کردند، مشروط به  را انتخاب  آن  ترین آسان  که نشدند، مگر این

نگیرید و   د وسختبگیری  آسان»فرمودند:   یفشر  در حدیث  که بود چنان نمی  گناه

به»«. برنینگیزید  دهید و نفرت  بشارت كنمعروفو   : هر خصلت معروف «امر

رويازنادانانو»یابد   اطمینان  را بپسندد و روانها بدان  عقلها آن  که  است  ای پسندیده

بر پا داشتی، اما   حجت  آنان  یمعروف، برا  به  دادنشان در دستور  : چون یعنی «بگردان

  این  و در مقابل  بر تاب  روی  از آنان  صورت  ندادند، در این  را انجام  کار معروف  آن

 . نکن  مشاجره بگومگو و  زند، با آنان سر می  از آنان  که  جهالتی
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  اصول  ندهکن  آیه، تبیین  در این  شده  مطرح  گانه سه  قواعد و اصول  باید یادآور شد که

  تعلق  دیگران با  انسان  رفتار و معامله  به  که  است  در اموری  اخالقی  و مکارم  فضایل

 صخدا  رسول شد،  نازل  آیه  این  چون  که  است  آمده  شریف  گیرد. در حدیث می
فرماید:  می  : پروردگارت گفت  ؟ جبرئیل چیست  آیه  این  توضیح ! جبرئیل  ای»فرمودند: 

تو   که  کسی  و به  کند، بپیوندی می پیوند  با تو قطع  که  با کسی  که  است  این  یهآ  توضیح

  جعفرصادق  «.کند، درگکری می  ستم بر تو  که  و از کسی  گرداند، بدهی می  را محروم

دهد و در  دستور می  اخالق  مکارم  را به  پیامبرش  آیه، خداوند متعال  در این»فرمود: 

 «.وجود ندارد  اخالق  مکارم  درباره  آیه  تر از این جامع  ای آن، آیهقر

  

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
از شر   خداوند سبحان  به  بردن  از جاهالن، با دستور پناه  دستور روگرداندن  از آنجا که

واگراز»فرمود:   پس  داشت  ی مناسبت  پرهیز از مفاسد و شرارتهایشان  ی برای  شیاطین

او   : به یعنی«داناستاوشنوايبرزيراكهخداپناهتورسد،بهبهايوسوسهشيطان

  را از تو دفع  بنابراین، شر شیطان داند شنود و می تو را می  التجای  زیرا او این  التجا کن

ما   در میان  بیننا: یعنی  گویند: نزغ می  فساد است، اعراب  به  کردن  : وسوسه کند. نزغ می

 فساد افگند.

 . است ص آنان، پیامبر اکرم  و در رأس  مکلفان  کل  آیه، متوجه  در این  خطاب

  

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  
يادرسد،خدارابهبديشانشيطانازجانبايوسوسهچوندرحقيقت،متقيان»

 «شوندبيناوبناگاه»آورند  یاد می را به  پروردگارشان  مر و نهیا  : عظمت یعنی«آورند

خود را از  لکا  است  شیطانی  و خطره  خیال  این  دانند که شوند و می : بیدار می یعنی

  کنند. وسوسه می  شورند و او را نافرمانی می  بر شیطان  باز داشته  سبحان  خدای  نافرمانی

  : یعنی . طائف است  خشم  در هنگام  بدی  انجام  او به  دستور دادن و  گناه  : آراستن شیطان
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  شباهت  خیال  وسوسه  به  که  است  شیطان  از سوی  القایی  طوافگر زیرا وسوسه  وسوسه

 تند. او می بر گرد  طوافگری  کشد و چون می  سرك  دارد، بر انسان

 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
برادرانشان» بهآنانو هيچميگمراهيرا و :  یعنی «كنندنميكوتاهيكشانند

  گمراهی  را، در راه  انسی  از گمراهان  خویش  بدکار و فاسق  و یاران  شیاطین، برادران

بچرند.   گمراهی  کنند تا در چراگاههای رها می  فساد را برایشان  و ریسمان  جلو داده

  و بسان کنند اقتدا می  آنان  به  پکیرفته  را از شیاطین  جلوداری  نیز این  انسی  گمراهان

  شوند پس می وارد  و ظلمت  فساد و انحراف  چراگاههای  به  رام، مشتاقانه  حیوانی

  کردن رها و هرگز از  نورزیده  و کوتاهی  فروگکاشت  هیچ  عرصه  در این  شیاطین

  هیچ  آلودشان گناه  های و خواسته  انسی  گمراهان  ایستند و میان باز نمی  ریسمانهایشان

در   افزایند تا سرانجام می  کردنشانه و گمرا  بر وسوسه  پیاپی  کنند بلکه ایجاد نمی  مانعی

 نابود شوند.  فساد و گمراهی  باتالق

  خویش  دست را در  حیوان، رسنش  : مالک که  است  این  گونه تشبیه  مضمون  در این  اصل

  پاك  خود را از علف  به  حیوان، محیط نزدیک  بچرد و چون  گکارد که را وا می  آن  گرفته

  در میدانی  حیوان  تا آن کند را رها می  ریسمان  دیگر از آن  کرد، باز مالکش، چندی

  آنجا برایش  به  از رفتن  برود که  جایی  به  خواست می  بچرد، اما اگر حیوان  تر از آن وسیع

  خود واپس  سوی را به  و حیوان  کرده  را جمع  ر بود، صاحبش، ریسمانمتصو  زیانی

تا   و ظلمت  ضاللت  در میادین را  گمراهان  بلکه  نیست  چنین  شیطان  کشاند. ولی می

 گردند.  هالك  افگند که می  بدانجا پیش

  

ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ    ڭ
  نزول  چون «؟گويند:چراازخودبرنگزيدينياوري،ميايآيهآنانبرايوهرگاه»

انشا  را از نزد خود  گفتند: چرا آیات می صخدا  رسول  افتاد، کفار به تأخیر می  به  وحی
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من»؟  کنی نمی كهفقطآنچهبگو: پروردگارمرا پيميوحيمنبهاز رويشود،

ازروشنگريهايي» بر من، همانا  شده  نازل  قرآن «اين»  نمایم می  شما ابالغ  و به «كنممي

  و به  شده  راهیاب  آن  وسیله را بپکیرد، به  آن  هر کس  که «استپروردگارتانسوي

براي»  نیست  و تصرفی  دخل  شود، اما مرا در آن مجهز می  ایمانی  بینش  نیروی و

  به  آن  وسیله به  مؤمنان  که «استورحمتيآورند،هدايتميايمانآنبهكههيگرو

 شوند. می است، رهنمون  پروردگارشان  رضا و خشنودی  مایه  که  آنچه

  

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ
چون» بهخواندهقرآنو خاموشگوشآنشود، و  نفع  تا بدان «مانيدبسپاريد

 گوش  است، بیندیشید. البته  بزرگ  از حکمتها و مصلحتهای  در آن  که  آنچه  یرید و بهگ 

  عام  واجب  ی یک  ی در نماز و غیر آن  قرآن  تالوت  در هنگام  ماندن  و خاموش  دادن فرا 

  روی  بخواهد، از آن  هر کس  قرار ندهید که  سایر سخنان  را چون  بنابراین، قرآن  است

  در شنیدن  سبحان  خدای امر  : تا با امتثال یعنی« شويدرحمتتامشمول»گرداند  یبر م

 گردید.  نایل  و رستگاری  رحمت  کتابش، به  آیات

 . است  سر امام  پشت  مقتدی  قرائت  بر کراهیت  احناف  دالیل  از جمله  کریمه  آیه

  

ۇئ  ۇئ   ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ 

ۆئ  
 و تدبر.  با تأمل  و همراه  طور آهسته به «يادكنخويشوپروردگارخودرادردل»

.  وغیره  قرآن، دعا، تسبیح، تهلیل  از قرائت  ؛ اعم اذکار است  در همه  عام  حکمی  این

او   : طوری یعنی «برداشتنبانگوبدونوترسزاريبه»را   تعالی  باری  یادکن ! آری

زیرا   بلند نکن را در ذکر  صدایت  پس  بشنوانی  خودت  به  که  ادکنی  و زاری  را با ترس

  گونه او را این ! آری . ممدتر است  اندیشیدن  نزدیکتر و به  اخالص  پنهانی، به  کردن یاد

: در  یعنی «وشامگاهان»  : بامداد است بامداد و غدوه  غدو: اوقات «دربامدادان»  یادکن
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  : از غافالن یعنی «نباشوازغافالن»  است  : بعد از عصر تا مغرب . اصیل اهشبانگ  اوقات

 . در نماز نباش  قرائت  و از غافالن  عزوجل  ذکر و یاد خدای

  

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی        ی  ی   
كسانيبه» هستندكهيقين، تو پروردگار عبادت»شتگانند مراد فر «نزد اواز

تسبيحنميگردنكشي را او و  بزرگی  را به  : خداوند متعال یعنی «گويندميكنند

اوسجدهوفقطبراي»کنند  یاد می  پاکی  به  و نقصی  ستایند و او را از هر عیب می 

  است، مخصوص  عبادات  ترین شریف  که  سجده  عبادت  : او را به یعنی «كنندمي

 گردانند. یم

ا ی ی اجماع  آن  و شنونده  بر خواننده  که  است  کریم  در قرآن  تالوتی  سجده  اولین  این

 شود. می  واجب  سجده

 


